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ПРЕДГОВОР

Мало је професија у Србији које се последњих година тако 
упорно и истрајно опиру свакојаким променама у времену свео-
пште транзиције, као што је образовање (основно и средње). Доказ 
за то је чињеница да је у претходној деценији, по подацима Уније 
послодаваца Србије, било 300 штрајкова, од чега 60 у привреди и 
чак 240 у образовању. Протестовало се не само због лошег мате-
ријалног положаја просветних радника, већ и због општег стања 
у образовању у Србији данас.

Разлоге за протесте просветних радника и њихову непријем-
чивост на понуђене нам реформе не треба тражити у њиховом 
конзерватизму и неспремности за промене, већ пре свега у свести 
о значају образовања као делатности за народ, државу и друштво, 
као и сазнању о томе да су творци надолазећих промена људи не-
утемељени у овој струци, дакле некомпетентни и надасве неодго-
ворни, који или нису у стању или не желе да сагледају све последице 
онога што чине. 

Али ни друга страна (школске власти) није била неактивна. За 
претходних десет година донета су чак три нова, често међусобно 
контрадикторна, Закона о основама система образовања. Зани-
мљиво је да се израда закона поклапала са политичким променама 
на власти. Наиме, како се која странка докопа власти, прво (и је-
дино) што уради за просвету јесте да донесе нови закон о образо-
вању. Ова хиперинфлација школског законодавства не само што 
представља преседан у историји права, већ сведочи о политичком 
волунтаризму и стручној неконзистентности оних који би да кре-
ирају образовање у Србији. Или је, можда, по среди намера да се 
српско образовање расточи и сведе на ниво и квалитет образовања 
земаља тзв. Трећег света. Тешко је на ову дилему дати прави одго-
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вор у овако кратком тексту, али оно што се поуздано може утврди-
ти, када анализирамо ове законе, јесте оно што им је заједничко. 
По општој оцени просветног еснафа, сви ови закони срамота су за 
правну струку и велико понижење за образовање. Елем, сви они 
за основну идеју имају апсолутну финансијску и организациону 
централизацију образовања, која сасвим искључује и минимал-
ну аутономију школе и наставника. Сви они су донети далеко од 
очију и утицаја просветних радника, дакле уз потпуну игнорацију 
мишљења саме струке. Сви ови закони предвиђају невероватан 
ригидан систем контроле баш над просветним радницима – наста-
вницима, док осталим учесницима у образовном процесу (учени-
цима и директорима) дају готово неограничена права што многи 
најчешће обилато злоупотребљавају. Најновији Закон о основама 
система образовања утврдио је чак 11 института за контролу рада 
наставника: инспекцијска служба, надзорничка служба, директор, 
школски одбор, савет родитеља, ђачки парламент и разноразне 
школске комисије. Откуда тако страшан притисак и неповерење 
према наставницима? Да ли су они васпитачи и они који образују 
друге или су, пак, постали предметом образовања и (пре)васпи-
тавања?

Ако је циљ нових закона преобразовати и преваспитати на-
ставнике, поставља се питање шта је коначна сврха тога настојања?

Да ли то значи да су нам за неке „нове људе“ потребни друга-
чији „нови васпитачи“? Да ли то у неком новом (негде) замишље-
ном друштвеном концепту „стари“ наставници немају место? Да 
ли то неолиберална де(кон)струкција традиционалног система 
вредности неопходно захтева и де(кон)струкцију образовања?

На ова питања просветни радници Србије, са постојећим 
знањем и количином информација која им је доступна, не могу 
дати јасан одговор. Али сигурно знају и осећају да тако жесток 
притисак на њих и школе није ни случајан ни безазлен.

Због свега наведеног и много тога неизреченог Унија синди-
ката просветних радника Србије организовала је научни скуп под 
називом „Либерализација образовања у Србији“. Циљ скупа био је 
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да се стручна и шира јавност упозна са неизвесностима, недоуми-
цама, проблемима и замкама пред којима се налази образовање у 
Србији у времену глобалне економске кризе, суочено са демограф-
ским пропадањем српске нације, у друштву у коме се поништава 
традиционални систем вредности, са неолибералном економијом 
која сваку делатност и појаву, па и знање, претвара у робу, у којој 
је тржиште универзални критеријум свих вредности, а новац мера 
свих ствари. Скуп је одржан 1. јула 2013. године у Београду у прос-
торијама Удружења књижевника Србије. У њему су учешће узели 
доказани стручњаци из света образовања, универзитетски профе-
сори, директори школа, наставници – практичари, али и значајни 
публицисти, културолози и педагози. Пред вама је зборник радова 
изложених на научном скупу, али и прилози оних који су желели да 
учествују на скупу, али су стицајем околности били спречени, као 
и неки радови из стручних часописа који су се бавили овом темом. 
(Рецимо, текст професора др Тибора Варадија преузели смо, са 
дозволом, из часописа „Република“, на чему срдачно захваљујемо.)

Оно што је карактерисало атмосферу овог скупа није само 
очекивана академска ученост, већ изузетно надахнуће и духови-
тост готово свих учесника. Надамо се да ћете на овим страницама 
препознати тај штимунг, тако некарактеристичан за научне ску-
пове код нас. Такође се надамо да ће ово штиво послужити као 
иницијални подстицај за нека нова промишљања на тему куда иде 
наше образовање и где је његово место у (пост)модерним време-
нима.

Приређивач
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КАПИТАЛНА ШКОЛА

– Робови слободне трговине
– Од нужног зла до недостижног идеала
– Културни суицид
– Неолиберална економска диктатура
– Глокална агонија образовања
– Несташица знања

Робови слободне трговине

Човјекова борба с природом је све
више борба с његовим друштвом.

Маркузе

Сведоци смо убрзаног „херојског“ повезивања човечанства у 
јединствено тржиште. У све већем броју држава све је теже наћи 
запослење; обим и тежина рада расту док се примања смањују. 
Увођењем „зајмократије“ (debtocracy) штите се права моћних. Ли-
берализација ослобађа капитал а спутава човека. Зашто је онда 
неопходан „хај-тек интегративни техноглобализам“? Шта је запра-
во „техно-глобално слободно тржиште“? Да ли је заиста неизбе-
жан „брутално директан шумптеријански капитализам“ који, по 
речима једног од његових првосвештеника – Томаса Фридмана, 
споре оставља за собом као „дивљач убијену на ауто-путу глобал-
них инвестиција“?

„Свет је кренуо путем једног од најдалекосежнијих експери-
мената у људској историји – према стварању дубоко интегриса-
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ног „либералног“ поретка у коме ће владати слободна трговина 
и слободно инвестирање, у којој ће бити уплетено више нација 
и људи него икада до тада. (...) Њу подстиче консензус пословно 
оријентисане елите, а спроводе је ММФ1, Светска банка, СТО2 и, 
уз различити степен ревности и доследности, већина националних 
влада. Ова тела настоје да трговину и друге видове либерализације 
толико утемеље, да каснијим владама постане немогуће да повуку 
свој пристанак.“3

„Од завршетка Другог светског рата па до раних седамдесетих 
– курсне листе су биле прилично фиксне и капитал је био мање-
више под контролом. То се стање, почетком седамдесетих година, 
намерно променило. Донесена је одлука да се кретање капитала 
либерализује. С тим временским раздобљем је повезан (...) знатан 
пад економског развоја и продуктивности у богатим земљама по-
пут САД. Дошло је и до напада на социјалну државу и до високог 
пораста неједнакости између класа. (...) Сједињене Државе су сада 
прве међу богатим земљама по броју радних сати. Прве су и у си-
ромаштву, сиромаштву деце, глади. Ово је у целини богата земља. 
Значи, не ради се о томе да нема средстава, већ да је социјална 
политика таква каква јесте.“4

Најбитније друштвено питање је избор идеологије. Но, за 
идеологију се не расписују избори, не излази се на референдум, о 
њој скоро и да се не дискутује. Она се неприметно намеће. Након 
вишемиленијумског развоја западна цивилизација је „изнедрила“ 
најбаналнију и истовремено најбруталнију – тржишну идеологију. 
Идеологија слободног тржишта је производ светске пословно-бан-
карско-финансијске елите створена са циљем очувања, ширења и 
јачања интереса те елите на глобалном нивоу. Она је истовремено и 

1 Међународни монетарни фонд.
2 Светска трговинска организација.
3 Грејам Данкли, „Слободна трговина – мит, стварност и алтернативе“, 

2005, Светови, Нови Сад.
4 Ноам Чомски, „Пропаганда и јавно мњење“, 2004, Рубикон, Нови Сад.
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израз кризе те елите која своје материјалне циљеве више не може да 
задовољи у оквиру сопственог исцрпљеног друштва и презасиће-
ног тржишта. „У међувремену, ма који били наши мотиви, наша 
сопствена земља се распада: градови и државе на ивици банкрот-
ства, распрострањен раздор, недостатак средстава за образовне 
сврхе, милиони који живе на рубу гладовања, набујали расизам, 
алкохол и дроге упропашћују животе младих и старих, криминал 
у непрекидном порасту, поштовање закона и реда свакога дана 
све мање, загађивање наших властитих природних ресурса на за-
страшујућем нивоу, одсуство вођа на које би се могло угледати... 
Човек би могао у бескрај да набраја зла која нас опседају. А ми, ипак, 
настављамо да се претварамо да је наш начин живота најбољи, да је 
наша демократија поклон читавом свету, итд. Колико је то глупо, 
колико апсурдно, колико арогантно !“5

Ширећи свој „поглед на свет“, елита брани илузију развоја и то 
уз додатни профит од продаје бајке о „сопственој шанси за развој“ 
колонизованим народима. У овом контексту развој представља 
повећање потрошње, која је сврха себи самој, а користећи капитал 
који се из центара глобализације преко механизма дужничког роп-
ства пласира глобализованим периферијама. „Народи периферије, 
којима је најускраћенији приступ прихватљивом нивоу потрошње, 
а заслепљени су жељом да конзумирају као богати север, губе свест 
о томе да логика историјског капитализма чини проширење овог 
модела на цео свет немогућим. (...) Али конвенционална мисао и 
вулгарна економија нису довољно интелектуално развијени да 
схвате да „хватање корака“ у систему није могуће и да јаз између 
центара и периферија неће „постепено“ нестати.“6

5 Хенри Милер, „Размишљања о Мишиминој смрти“, 1991, Градац, Ча-
чак.

6 Samir Amin, „Ending the Crisis of Capitalism Or Ending Capitalism?“, 
2011, Pambazuka, Londоn.
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Народи „заслепљени жељом да конзумирају“ жртвују сопстве-
ни духовни, културни и национални идентитет у корист „развоја“. 
Ови „трошкови“ нису мерљиви, и слободно тржиште их не при-
знаје. Нова идеологија нуди сопствени једноставан (лажан) рецепт 
за све проблеме: тржишну утакмицу. У ту утакмицу „пословно 
оријентисана елита“ улази након што је припремила све неопхо-
дне услове за сопствену победу. Утицај идеје слободног тржишта 
не зауставља се на економској равни. Заправо, тек ван економс-
ке сфере се у потпуности препознаје њен погубни карактер. Шта 
више, издвајање економије као „засебне науке“ је у самом темељу 
ове доктрине, и представља првокласну обману. Врхунски зада-
так савремене глобализације је, заправо, разбијање јединствене, 
међузависне слике света, и мора се признати да она тај задатак 
испуњава ефикасно. Свака делатност је издвојена, сегментизована, 
специјализована. Свеобухватна свест је потрта. Свет се назире у 
фрагментима. Кратковидост савременог човека поприма гротеск-
не размере. Он више није способан да сагледа ни устројство света, 
ни своје место у свету, а камоли визију будућности. 

Хипнотисан правилима тржишне економије, добар потрошач 
сваког месеца купује нов мобилни телефон, занемарујући у потпу-
ности и сурово пљачкање ограниченог рудног богатства, и експло-
атацију радне снаге и огромне еколошке трошкове електронског 
отпада. За идеалног потрошача, телефон је идеалан инструмент 
који се појављује однекуд из света идеја као награда за акумулира-
ни новац и у тај магични апстрактни свет се враћа истог момента 
кад буде замењен новим моделом. Као и потрошач, уосталом. Ипак, 
без свеобухватне свести нема ни опстанка природе, ни опстанка 
човека, па ни педагогије, а камоли некаквог развоја, напретка или 
прогреса. 

„Не може бити ‘тржишне економије’ без ‘тржишног друштва’.“7 
Тржишна економија свој поглед имплементира на широком со-

7 Самир Амин, исто.
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цијалном плану, и сходно својим циљевима „уређује“ све релације 
у једном друштву: како пословне, тако и образовне; како преду-
зетништво, тако и здравство; како економску, тако и социјалну 
политику. „Данашња је реалност да је снажни подстрек према 
слободној трговини и глобализацији политички и идеолошки 
мотивисан, те да игнорише обимне и „неконсензусне“ економске, 
друштвене, еколошке и културне трошкове такве политике. Сло-
бодна трговина и са њом повезана глобализација не могу донети 
толико користи колико се тврди, све „добити од трговине“ пре су 
нечим условљене него гарантоване.“8

Друштвене околности промена које су довеле до опште обез-
глављености у данашњој Србији, трагикомичне су. Иступајући на 
међународну сцену као самостална држава, Србија се нашла у јеку 
неолибералне кампање за светску превласт. Уздајући се у новопро-
кламовану слободу – слободу глобалног тржишта, Србија одједном 
„увиђа“ да се борила против погрешног непријатеља. Претходном 
систему се замера што није опстајао на „здравим основама“. У но-
вом поретку „здраве основе“ подразумевају експлоатацију слабих 
и тиранију најјачих. Снага се, наравно, мери количином капита-
ла. Све оно што је допринело рушењу претходне државе, и њених 
друштвених вредности, коначно је устоличено, одобрено, инсти-
туционализовано. Све што је некад схватано као опасност, грешка, 
лоша пракса, коначно је озакоњено. Похлепа, превара и неодговор-
ност који су некоћ само нагризали релативно стабилну државу, 
данас су званични господари наших судбина. „„Либерализација”, 
„приватизација”, „дерегулација”, „систем слободне међународне 
трговине”, „уштеде на трошковима”, „реструктурирање”, све су то 
аргументи либералног капитализма у игри са демократијом и све 
то доводи, или може да доведе, до губитка радних места. При чему 
истински тржишни критерији, заправо, и не постоје.“9 „Присутна 

8 Грејам Данкли, исто.
9 Мирослав Лазански, Капитализам на српски начин, Политика 

ONLINE, објављено: 26.01.2013.
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су свеопшта условљавања узрокована усклађивањем са принципи-
ма либералне глобализације – да се отворе тржишта, да се постане 
„атрактиван“ страним приватним инвестицијама.“10 „Оног момен-
та када човек чује да је употребљена реч „ефикасност“, не мора 
баш одмахда посегне за пиштољем, али, у најмању руку, треба да 
се замисли.“11

Ако је „слободно“ тржиште недостижни циљ наше владајуће 
елите, „при чему истински тржишни критерији, заправо, и не 
постоје“, поставља се питање сврхе интелектуалне елите која тра-
диционално брани друштво од погрешних и опасних идеја. Где су, 
дакле, данас интелектуалци? „За класу интелектуалаца се претпо-
ставља да је добро истренирана и толико добро индоктринирана 
да им бич више и не треба. Они спонтано поступају на начин који 
је од користи спољним интересним силама, а нису ни свесни шта 
раде и при томе су још уверени да раде поштен, предан посао.“12 
„Већина академских вођа је навалила да сарађује са новим, ан-
тидемократским режимима, и почела да продукује интелектуал-
не текстове да би појачали владине корпоративистичке идеје.“13 
Укратко, интелектуалци су први изгубили свеобухватну свест. 
„Знање – виђење – будност су узајамно повезани тако што је буд-
ност предуслов сваког виђења и знања. А ко је слеп и незналица, 
он је несигуран и колебљив и кукавица и издајник.“14 Наши „нај-
напреднији“ мислиоци су заговорници напретка, раста, модер-
низације, аутоматизације, бирократизације, и зато је „нормално“ 
да они унижавају све локално и овдашње поредећи га са недос-
тижним „узорима“ либерализованих држава првог света. „Илузија 
капиталисте, илузија националног и самосталног развоја који је 

10 Самир Амин, исто.
11 Ноам Чомски, исто.
12 Ноам Чомски, исто.
13 Џон Ралстон Сол, „Несвесна цивилизација“, 2011, Карпос, Лозница.
14 Бела Хамваш, „Духовна баштина древног човечанства“, 1999, Дерета, 

Београд.
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део глобализације, моћне су међу владајућим и средњим класама 
у „новонасталим тржиштима“ (...) Што је још горе, ови догађаји 
су ојачали опште прихватање „идеологије потрошње“, и идеју да 
се напредак мери квантитативним растом потрошње.“15 Себични, 
приватнички менталитет није обликовао само појединца, већ и 
менталитет групе. Сваки импулс да се уради нешто несебично за 
опште добро, угушен је општом неверицом. Они који другачије 
мисле „изабрали“ су да се повуку, након што су обесмишљени, 
исмејани, маргинализовани. Идеологија слободне трговине ово 
сматра поштеном игром. Њен утицај на савременог човека преко 
магичне моћи (виртуалног) капитала, огроман је. Концентрацијом 
и гомилањем богатства, и спремношћу да у датом моменту на да-
том месту својим приливом обесмисли све, спречава се сваки об-
лик другачијег промишљања. „Данас се на светском тржишту, које 
је у међувремену постало тотално, одвија борба транснационалних 
корпорација. Све то израз је једне гигантске игре капитала са са-
мим собом, игре у којој капитал себе гради, изграђује и изводи из 
себе самог а у случају наиласка на препреке или ограничење, тада 
прождире све на свом путу и илузија је да се то кретање може oбуз-
дати, а камо ли зауставити.“16 „Производња обиља роба представља 
тотални раскид са органским развојем друштвених потреба. Њи-
хова механичка акумулација ствара безграничну извештаченост 
која надјачава сваку изворну жељу. Кумулативна снага ове ауто-
номне извештачености има за последицу фалсификовање читавог 
друштвеног живота.“17

„Интелектуалци су и главне жртве пропагандног система и 
његови главни творци.“18 „Улога интелигенције увек се састоја-
ла у успостављању везе и посредовању између старих и нових 

15 Самир Амин, исто.
16 Милан Узелац, „Метапедагогија I“, 2007, Вршац.
17 Ги Дебор, „Друштво Спектакла“, Алекса Голијанин, 2003, Београд.
18 Ноам Чомски, исто.
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властодржаца.“19 Враћајући свој „патриотски дуг“ друштву, ин-
телектуалци у општој апатији траже слободе за маргинализоване 
групе. Они су идеални заговорници фрагментације, специјализа-
ције, атомизације друштва, свега што потире свеобухватну свест. 
„Део генијалности доминантног система који има контролу над 
људима крије се у томе да људе међусобно држи раздвојенима како 
се не би удруживали.“20 „Елиминишући географску удаљеност, то 
друштво производи нову унутрашњу удаљеност у облику спекта-
куларног одвајања.“21 „Фрагментација не омета доминацију, она 
је чак олакшава. Далеко од тога да буде свестан и луцидан агент 
друштвене трансформације, појединац робује тријумфу тржишта. 
Грађанин допушта да буде потрошач/посматрач. Он/она више није 
грађанин који жуди за еманципацијом, он/она је уместо тога поста-
ла безбојно биће које прихвата покорност.“22 „Ја је постало Бог. У 
затвореном животу жива бића живе у осами; што је живот затво-
ренији, осама је већа, а тиме је већи инстинкт власништва, моћ за-
кона, драж амбиције и таштине и активитет себичности. (...) Следи 
нарочито померање, а резултат је такав да изгледа као да је неко 
уз помоћ недопустивог трика проневерио смисао стварности.“23 И 
мушкарци и жене, и стари и млади, и хомосексуалци и вегетари-
јанци угњетавани су од исте немани – приватног транснационал-
ног капитала. Он влада свим аспектима наших живота а наводне 
слободе могу да се траже само у оквиру онога што он диктира. 
Слободни сте сексуално, слободни сте да верујете у ванземаљце, 
слободни сте да свакодневно до краја живота једете искључиво 
жуту храну, ако вам се то свиђа. Но, нисте слободни да себи и својој 

19 Маршал Меклуан, „Познавање општила – човекових продужетака“, 1971, 
Просвета, Београд.

20 Ноам Чомски, исто.
21  Ги Дебор, исто.
22  Самир Амин, исто.
23  Бела Хамваш, исто.
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породици обезбедите квалитетну здравствену заштиту, квалитет-
но образовање и пристојна примања.

Захваљујући таквој интелектуалној елити Србија је, ипак, у 
ери зајмократије, мање задужена од Хрватске, а поготово од Слове-
није. Највећи део посла у инсталирању „нових“ вредности обавља-
мо сами. Што је држава уређенија и јача, потребан је и јачи „удар“ 
капитала. Најзадуженији су они који су имали најмање реалних 
разлога да буду задужени.

Сва снага виртуалног капитала очитава се у амортизовању не-
задовољства у до сада невиђеним размерама. Највећи део друштва, 
препуштен лошим или никаквим примањима, здравству и обра-
зовању – не буни се. „Квалитет живота код већине становништва 
и већине света стагнира или је у паду.“24 Сви су они део система и 
очекују спас од њега. Никоме ни не пада на памет да било шта мења, 
признајући тиме да се нема поверења у сопствену снагу и у снагу 
незадовољне друштвене већине која је заправо суштински – мар-
гинализована. „У властитом друштву суочавамо се с истом појавом 
која је свугде плодно тле за настанак фашизма: са безначајношћу 
и немоћи појединца.“25

Овај рад је скроман покушај указивања на основне поставке 
идеологије слободног тржишта, на катастрофалне друштвене по-
следице те идеологије, и на њен негативан утицај у школи.

24 Ноам Чомски, исто.
25 Ерих Фром, „Бекство од слободе“, 1984, Нолит, Београд.



УСПРС Колико коштају илузије

20

Од нужног зла до недостижног идеала

Профит је новац који зарадите када нешто продате.
„Марта – пас који говори“, цртани филм

У нашој народној традицији трговина, трговци и тржиште по-
мињу се у благо, ако не и отворено, негативном контексту. „Трговац 
и прасе види се какви су кад су мртви. Трговина транге-франге 
(размена роба). Продавати маглу. Продана душа. Продао веру за 
вечеру.“26 Ни другим народима и традицијама није страно слично 
виђење. „Већина грчких филозофа, укључујући и Аристотела, у 
потпуности се супротстављала трговини.“27 Борба за проширење 
тржишта је најчешће сматрана узрочником сукоба и неприја-
тељстава између држава и народа. У нормалном функционисању 
једног друштва, трговина има своју улогу, подређену основним 
циљевима тог друштва, као што су одржање заједнице и осећаја 
припадности, социјална правда, заштита националног суверени-
тета, пренос и богаћење културе и језика као духовног оквира жи-
вота. Како смо доспели до савремене „диктатуре“ трговине?

„У ери Маргарет Тачер и Роналда Регана, дисидентски гласо-
ви су маргинализовани и дошло је до оживљавања неокласичног 
слободног тржишта и слободне трговине, уз тврдњу да су јавне 
инвестиције скоро увек мање профитабилне од приватног бизниса. 
Резултат је био такозвани „вашингтонски консензус“ између Ми-
нистарства финансија САД, ММФ-а и Светске банке, према коме 
ће се политика слободног тржишта и приватизације наметнути 
свим државама које су под утицајем ова три тела, те да ће се она 
гласно прокламовати у глобалној јавности.“28 „СТО је, у основи, 
први устав заснован на владавини трговине. До сада је сваки устав 

26 Ђоко Стојичић, Српске народне изреке 2, 2006, Новости АД, Београд.
27 Грејам Данкли, исто.
28 Грејам Данкли, исто.
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био заснован на суверенитету народа и земаља. Сваки устав је до 
сада штитио живот, стављајући га изнад профита. СТО, пак, штити 
профит, стављајући га изнад права на живот, како људи, тако и 
осталих врста.“29

„Под претпоставком максимизације прихода, раст је скоро 
ексклузивни циљ теорије слободне трговине и главне струје еко-
номских наука, иако би с њима наводно требало постићи циљеве 
„друштвеног благостања“, као што су повећање животног стандар-
да, дужи животни век и глобални развој друштва.“ Обзиром да је 
слободна трговина као једнострана идеологија, заогрнута плаштом 
општег добра, покушаћу, илустративно, да издвојим неке основне 
претпоставке, начине постигнућа и циљеве из клупка квази-науч-
не неолибералне спекулације.

I. Претпоставке

Издвојићу само три претпоставке из којих се даље изводи те-
орија (сви цитати преузети су из књиге „Слободна трговина – мит, 
стварност и алтернативе“, Грејама Данклија):

1. Материјални циљеви.

„Претпоставка доктрине слободне трговине јесте да су кључни 
циљеви економске политике увећање прихода у кратком вре-
менском периоду и брз економски раст и развој. Заговорници 
слободне трговине тврде да је слободна трговина скоро увек 
најбоља за те ствари.“

29 Виндава Шива, из Sadruddin Aga Khan, „Policing the Global Economy”, 
1998, Cameron May, London.
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2. Добар потрошач.

„Теорија економских рационалиста слободног тржишта пре-
тпоставља да је потрошња најважнији циљ економског де-
ловања, а можда и самога живота, тако да већа потрошња и 
потрошачки вишак преко трговине стварају праву добит.“

3. Јединствен укус.

„Развој као јединствени циљ око кога влада опште слагање 
подразумева и концепт „једног одела за све“, на коме толико 
инсистирају ММФ, Светска банка и СТО. Пошто је добит од 
трговине ствар „у којој се све своди на исто“ и делимично је 
субјективна, а добит и губитак су неравноправно распоређени, 
добит од трговине је позитивна само ако је (сви) добитници 
цене.“ (у исти табор треба сатерати и групе које су мање склоне 
потрошњи или људе који одбијају да купују увозну робу итд)

II. Уклањање баријера

„Протекција је намерна употреба политичких баријера или 
прописа како би се помогло локалној индустрији или како би се 
подстицао извоз. (...) Заговорници слободне трговине желе да се 
баријере уклоне у највећој могућој мери, елиминацијом протек-
ције, дерегулацијом, усклађивањем прописа на локалном нивоу, 
па чак и смањењем културних баријера проглобалним ставовима.“

1. Културне баријере.

„Језик, традиција, негативни ставови према трговини или 
контактима са иностранством...“
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2. Политичке баријере.

„Царине, субвенције за локалну производњу, забрана увоза, 
планови за подстицање извоза. Заговорници слободне трго-
вине чак тврде да порез, карантин, еколошка и друге сличне 
политике које дискриминишу увоз, па чак и ненамерно, пред-
стављају трговинске баријере.“

3. Прописи о услугама.

„Забране или ограничења уласка иностраних давалаца услу-
га (банке, осигуравајућа друштва, итд), ограничавање посло-
вања иностраних давалаца услуга или ограничење кретања 
њихових службеника.“

III. Добит од слободне трговине

1. Потрошачки вишак.

„Економисти потрошачки вишак посматрају као додатну „ко-
рист“ (задовољство) коју људи субјективно осете када су цене 
ниже од онога колико су спремни да плате. Економисти сада 
имају обичај да то називају „психолошки приход“ због тога 
што се људи осећају богатије иако им новац не иде директно 
у џеп.“

2. „Trickle down“ ефекат.

„Теорија по којој богатство најимућнијих постепено прелази 
у ниже класе. Економисти глобализације признају постојање 
експлоатисаног рада, али верују да је то само привремено, док 
не дође до пуног развоја.“ „Са економским растом најпре дола-
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зи до погоршавања неједнакости и раста профита, а у другом 
периоду се профит равномерније расподељује и сиромашни 
почињу мање да заостају за богатима.“30

3. Одрживи развој.

„Једна од најауторитативнијих новијих тврдњи светског тела, 
као што је СТО, гласи да је „одрживи развој“ кључни циљ и да 
трговина помаже животној околини. Стимулисањем економ-
ског раста који, упркос почетном порасту загађења, људе чини 
еколошки свеснијим и пружа им нове ресурсе за ослобађање 
од загађености.“

Саме поставке су дубоко супротне свему чему нас духовна 
баштина учи. Илустративно наводим контрадикторне примере 
не из наше, већ из јапанске баштине, за сваку претпоставку пона-
особ: „1 – Не везуј се за материјалне ствари; 2 – Не буди похлепан; 
3 – Не противи се различитим путевима овог света.“31 Слично нас 
учи и наша баштина, као и баштине свих народа света. Вера да 
је ово знање „наивно“, а да су претпоставке тржишне идеологије 
„научне“ представља последњу степеницу у деградацији модер-
ног човека који је себе осудио на пропаст. „Од оног тренутка када 
дух дође у питање, све је у питању. Све је неред и свако реаговање 
против нереда је од исте врсте као и сам неред.“32 „Још никада на 
свету није живело биће које је било више загњурено у материјално 
затворени живот од данашњег Европејца, урачунавши и дивљег 
човека из прашуме.“33

Потребно је људе одвојити од њихове органске суштине, прет-
ворити их у грамзиве аутомате за згртање материјалног богатства, 

30 Светска банка, 2002.
31 Мијамото Мусаши, „Књига пет прстенова“, 2007, Либер, Београд.
32 Пол Валери, „Предавања о поетици“, 2005, Каргановић, Београд.
33 Бела Хамваш, исто.
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отуђити их од сопствене културе и традиције, порушити законе 
и регулативе, нахушкати их једне против других, како би фан-
томским „напретком“ и економским „развојем“ добили део онога 
што су већ имали. „То доприноси снази хвалоспева о „конкурен-
цији“ изнад свега другог, која се посматра као суштински услов 
„напретка“. Он солидарности негира овај атрибут (упркос приме-
рима из историје), те је она ограничена на ћорсокак саосећања и 
милосрђа.“34 „Сигуран сам да се могу створити такве околности у 
друштву под којима би се могло изазвати да такмичарска природа 
управља људском природом тј. да се чини као да је урођена човеку. 
Међутим да би се то постигло потребно је пуно труда. Потребно је 
нешто попут, на пример тржишних система. За тржишне системе 
се мисли да су урођени људској природи, међутим, како је Карл 
Полањи истакао у свом класичном делу пре готово 60 година35, 
они не само да нису уобичајени у људским друштвима него их је 
потребно силом терати да се врате тамо одакле су дошли.“36 „До 
тада је требало да постане јасно целом свету какав отров је садржан 
у нашим полуформираним представама о прогресу, ефикасности, 
безбедности, итд. Цена свих очигледних удобности и предности 
које нуди западни свет и сувише је велика. Цена је смрт, и то смрт 
не само када су у питању мале ствари, већ смрт у свеобухватним 
размерама. Смрт појединца, смрт колектива, смрт читаве пла-
нете – то је обећање прикривено иза ласкавих речи поборника 
прогреса.“37 „Друштвена улога спектакла је производња отуђења. 
„Раст“, подстакнут производњом која је сама себи циљ, не може 
да буде ништа друго до раст истог оног отуђења које се налази у 
њеном корену.“38 „Коначно, све је више оних који из основа оспо-

34 Самир Амин, исто.
35 Карл Полањи, „Велика Трансформација“,  2003, „Филип Вишњић“, Бе-

оград.
36 Ноам Чомски, исто.
37 Хенри Милер, исто.
38 Ги Дебор, исто.
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равају саму идеју прогреса као заостатак из ранијих, оптимизмом 
надахнутих епоха.“39 „Развој је модеран апстрактан појам.“40

Приватизацијом са уграђеним механизмом краткорочног 
профита, а без икаквог уплитања државе (јер се то сматра највећим 
грехом), слободно тржиште не само што није поспешило произ-
водњу, већ је уништило и инфраструктуру, институције и ресурсе 
неопходне за покретање било какве привреде. Уместо сопствене 
производње, задовољићемо се „психолошким приходом“ који ће 
бити последица куповине са ђубришта јефтиних иностраних про-
извода (увезених из земље где је популација више експлоатисана 
или из богате државе где је одбачена).

Централни моменат који је приказао сву погубност ове идео-
логије је крах берзе у Њујорку који је изродио светску економску 
кризу 2008. Гротескна истина се наругала свету; слободно тржиште 
је идеологија богатих конструисана са ексклузивним циљем да 
штити богате. „За почетак треба да признамо да за већину светског 
становништва криза постоји већ дуже време. Само што се сада и 
назива кризом јер почиње да подрива интересе богатих и моћних 
људи. До сада су у питању били сиромашни људи, па то није била 
криза.“41 „Упркос томе што – насупрот trickle down теорији – рас-
тућа неједнакост није произвела већи раст, стално слушамо како 
не бисмо смели да преплашимо „ствараоце богатства“. Британ-
ска конзервативна влада поставила је себи као приоритет бригу 
о „ствараоцима богатства“, упркос томе што су управо ове банке 
порушиле наш систем.“42 „Данас су моћници који нису предвидели 
ништа, заузети рестаурацијом истог система.“43

39 Милан Узелац, „Филозофија образовања I“, 2012, Вршац.
40 Бела Хамваш, исто.
41 Ноам Чомски, исто.
42 Ха-Џун Чанг (Ha-Joon Chang, „23 Things They Don’t Tell You About 

Capitalism“, 2010, Penguin Books, New York).
43 Самир Амин, исто.
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Језик, култура и традиција су осетљиве и ненадокнадиве те-
ковине једног народа. Заговорници слободне трговине тврде да не 
треба да се бринемо за локално наслеђе, као ни за природу. Након 
што загадимо и делимично уништимо животно окружење, трго-
вци ће продавати „нове ресурсе за ослобађање од загађености“. 
„Али наведени разлози (...) значили би повећање процеса акуму-
лације као паравана за одузимање права народима на југу (пре-
ко заплене њихових природних ресурса, укључујући и њихово 
пољопривредно земљиште). Ни еколошки дискурс о „одрживом 
развоју“ неће превладати логику ширења олигопола, који су више 
него способни да тај дискурс „усвоје“ у својој реторици.“44 Локални 
профитери ће нас „компензовати“ преко такозване „динамичке 
добити“ која се остварује тако што свој капитал неће (!) изнети 
из државе, већ ће га уложити у локални развој. „Када погледате 
дуг Латинске Америке, он се у грубим цртама може упоредити с 
количином прилива капитала, што значи да су богати Бразилци 
слали свој новац у банке у Њујорку и Швајцарској јер су то мог-
ли и јер није било никакве контроле над капиталом. И то се зове 
дуг. А народ сада мора враћати тај дуг. То се зове криза.“45 Исти 
они похлепни појединци са себичним материјалним циљевима са 
почетка приче временом постају патриоте и заговорници општег 
добра расположени да богатство деле супротно свим претпостав-
кама сопственог система! „Један посто становништва, који заузима 
врх лествице прихода, прима приходе који су равни укупним при-
мањима 60% становништва с дна исте лествице. А у тих 60% спада 
готово 3 милијарде људи. Ово је резултат веома специфичних од-
лука, споразума и планова, за које се могло очекивати да ће имати 
такав ефекат. И имају тај ефект. Постоје принципи који говоре да 
би ове разлике с временом требало да се изједначе. То је тачно за

44 Самир Амин, исто.
45 Ноам Чомски, исто.
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неке апстрактне моделе привреде, али стварни свет је нешто сас-
вим друго.“46

Како се намеће глобална идеологија? Стварањем осећаја ин-
фериорности код локалног становништва. Прво. У темеље нео-
либералне идеје је вешто уграђен механизам наметања кривице, 
потурањем недостижног „идеала“. Или нисте довољно добри пот-
рошачи, или нисте порушили довољно баријера, или нисте све 
приватизовали. „Злочинац се појављује као несаображеник који 
није у стању да удовољи захтеву технологије да наше понашање 
буде једнообразно и повезано.“47 Друго. Након што се грубим ин-
сталирањем „структуралних промена“ изазову дубоко негатив-
ни друштвени поремећаји, став јавног мњења се програмирано 
подрива резултатима разних анкета, испитивања и студија, које 
су наручене и финансиране од стране глобализатора са искључи-
вим циљем доказивања мање вредности свега локалног како би се 
потрла могућност ослањања на сопствене снаге. „Глобализација 
(...) прети да уништи идентитет, зауставља тежњу за оличењем 
живота: структурално економско изједначавање намеће изједна-
чавање понашања. Одатле одговор, често реакционаран и регре-
сиван, у виду трибализације, бујања национализама, интеграли-
зама и ретроградних вредности.“48 Треће. Психологији је одавно 
познат и принцип пројекције, где оптужујемо другог за сопствене 
мане. „Економски рационалисти слободног тржишта, посебно тзв. 
школа „Public choice“ (Јавни избор), тврде да је слободна трговина 
толико добра да би јој се могао супротставити само (наводно мали) 
одређени број бучних губитника који су заинтересовани само за 
себе.“49

46 Ноам Чомски, исто.
47 Маршал Меклуан, исто.
48 Акиле Бонито Олива: Уметност око двехиљадите, 2006, Clio, Београд.
49 Грејам Данкли, исто.
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Културни суицид

Појам ума самоодржања
пријети да пређе у појам ума

саморазарања.

Хоркхајмер

Крилатица да без прошлости нема ни будућности, данас је, 
као и све, постављена наглавачке. Човек се одриче прошлости у 
свету без будућности. „У потпуно изокренутом свету, истинито 
је моменат лажног.“50

Традиција не стоји на путу глобалном уједињењу. Напротив, 
глобализација диктирана економским приоритетима „развијених“ 
земаља страховитом брзином уништава богату вековну традицију 
„економски сиромашних“ области. Француски генерал Мејније 
је 1911. године за Европљане рекао: „да би отворили тржиште за 
своју робу у Африци, прекинули су и последњу нит афричке ци-
вилизације“. Нажалост, постајемо свесни ових чињеница уз пре-
велику цену. Маргинализоване културе са огромним уметничким 
благом неповратно изумиру ухваћене у паучини сурове глобалне 
потрошачке мреже. За многе од њих сазнали смо прекасно. Зарад 
наводне материјалне помоћи, богати свет им је драстично изме-
нио духовно биће, што није помоћ, већ освајање. „Кад су питали 
Конфучија шта је оно што одржава народе, одговорио је: војска, 
хлеб и дух предака. Ако је неопходно, војске се можемо одрећи; 
ако је неопходно, и хлеба се можемо одрећи; духа предака се не 
можемо одрећи, јер је он живот сам. Без њега човек није ништа 
више до било која животиња.“51 „Последице материјалног разарања 
увек је могуће лакше отклонити, но последице разарања духовне 

50 Ги Дебор, исто.
51 Бела Хамваш, исто.
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димензије једног народа.“52 Још увек злокобно одзвања иронична 
изјава коју је својевремено дао Момпати С. Мерафхе, министар 
иностраних послова Боцване, поводом владине политике про-
теривања Бушмана из њихових станишта у пустињи Калахари 
(Survival International, 2001): „Сви ми тежимо кадилацима и веома 
смо забринути ако неко племе жели да и даље живи у дивљини, 
у заједници са флором и фауном.“ Осуђени смо на свет о којем је 
Енди Ворхол још 1975. године писао: „Најлепша ствар у Токију је 
McDonald’s. Најлепша ствар у Стокхолму је McDonald’s. Најлепша 
ствар у Фиренци је McDonald’s.“53

Неолиберални „развој“ који неминовно очекује све државе 
и народе света, у пракси прети да поткопа саме цивилизацијске 
темеље који су га омогућили. „Висока продуктивност људи из бо-
гатих земаља пресудно зависи од чињенице да су рођени у друшт-
вима напредних технологија, добрих институција и квалитетне 
инфраструктуре, или да су бар тамо емигрирали. Већина тих ства-
ри је колективно акумулирана временом, а није нешто што су ти 
појединци сами створили. Барак Обама је недавно исто то покушао 
да артикулише када је рекао – када је неко успешан, значи да је у 
животу имао неког ко му је у томе помогао, можда наставника, 
можда државну стипендију, можда инфраструктуру, али морамо 
да схватимо да је наша продуктивност колективна. Она није чисто 
појединачно достигнуће.“54

Свет се, према идеолозима слободне трговине, очигледно не 
развија довољно брзо. „Рад Хелене Норберг-Хоџ у индијској регији 
Ладах показује да традиционално становништво не жели промене 
док имају скромне, али пристојне услове живота, комуналну си-
гурност и снажну духовну традицију, мада спољашње материја-
листичке силе могу подрити те вредности. (...) Амерички економи-

52 Милан Узелац, „Метапедагогија I“, 2007, Вршац .̋
53 Према: Умберто Еко, „Историја Ружноће“, 2007, Плато, Београд.
54 Ха-Џун Чанг (професор економије на Кембриџу), „23 ствари које вам 

нису рекли о капитализму“.
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ста Роналд Сивој објављује да оружаним силама треба дозволити 
„наметање комерцијалне политике сељацима, уз највеће могуће 
насиље ако је неопходно.“ (...) Једна студија открива да афричке 
кооперативе често пропадају управо зато што су засноване на про-
фиту и економском рационализму, за шта се залажу стручњаци 
из Светске банке и заговорници слободног тржишта, уместо за 
традиционалне циљеве узајамне помоћи.“55

„Сиромашне државе попуштају (под притиском слободне 
трговине), те бивају приморане да усвоје методе производње и 
стандарде потрошње који уништавају сваку могућност ослањања 
на властите снаге и самопомоћи. Резултат је ненамерни неоколо-
нијализам и безнадежност за сиромашне државе.“56 „Преко по-
ловине укупног броја становника у свету нема чак ни теоретску 
контролу над економском политиком у својој земљи. Налазе се 
под принудном управом. Њихову економску политику води би-
рократија из Вашингтона, што је последица такозване кризе, 
проузроковане дугом, која је у ствари идеолошки, а не економски 
појам.“57 „Као резултат тога (технолошке и културне зависности) 
настају потчињеност, задуженост, увођење неодговарајућих мо-
дела технологије или развоја, субверзија егзотичним дијетама и 
страним филмовима, подражавање туђег укуса, кварење језика и 
неприличне друштвене промене.“58 „У многим земљама драстично 
је смањена социјална потрошња, у име смањења дефицита и опора-
вка привреде. Тако су створене изразито сиромашне области. Ако 
погледате државе попут Шпаније и Грчке, незапосленост се ближи 
стопи од 25%, са стопом од 50% код младе популације. Свака друга 
млада особа, а обично се подразумева да је то неко између 16 и 24 
године, нема посао. У Британији се поново појављују банке хране, 

55 Грејам Данкли, исто.
56 Е.Ф. Шумахер, E. F. Schumacher, „Small is Beautiful”, 1974, Abacus, 

London.
57 Ноам Чомски, исто.
58 Грејам Данкли, исто.
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дакле људи гладују. Али у неким земљама, читаво друштво доведе-
но је до руба пропасти – Грчка, Шпанија, све више и Португалија, 
можда ускоро и Италија.“59

„Наш изабрани начин развоја обликоваће и нас и наше 
друштво, вероватно у драматичној мери.“60 „Позлаћена врата у 
кућама неких наших тајкуна, општа пљачка државне и друштве-
не имовине, у време опште повике о демократији и тржишној 
утакмици, појачавају утисак о изгубљеном времену.“61 „Учинак у 
многим земљама, нарочито развијеним земљама попут Британије, 
није се вратио на преткризни ниво, чак ни после четири године. 
Почињемо да размишљамо о „изгубљеној деценији“.“62

„Неки теоретичари сматрају да је потребно разлучити гло-
бализацију као политички пројект неолибералног капитализма с 
краја двадесетог стољећа од глобализације као повијесног процеса. 
Ово разликовање чини ми се разложним јер је у првоме реду ријеч 
о утопији глобалног слободног тржишта, институције чији је циљ 
слободни господарски живот без друштвене и политичке контро-
ле националних држава. Ово глобално слободно тржиште претпо-
ставља да економска модернизација свугдје значи исто. Сходно 
тому, оно тумачи глобализацију господарства као неумитно на-
предовање јединственог типа западног капитализма: америчког 
слободног тржишта.“63 „Имплицитно препознавши да глобали-
зација није неизбежан нити неповратан процес, СТО настоји да 
једном за свагда омогући либерализацију, како би будуће владе 
имале везане руке (...) Тиме се потенцијално ствара нефлексибил-
ни, неконсензусни, недемократски светски поредак.“64 „Људи се 

59 Ха-Џун Чанг, исто.
60 Robert McChesney, “How Capitalism Conquered the Internet”, 2013, In These 

Times.
61 Мирослав Лазански, исто.
62 Ха-Џун Чанг, исто.
63 Сњежана Чолић, “Глобализација, култура капитализма и глобална кул-

тура”, 2004, „Иво Пилар“, Загреб.
64 Грејам Данкли, исто.
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противе оштром нападу на демократска права, на слободу да 
сами доносе одлуке које их се тичу, затим целокупном подврга-
вању свега битног неким специфичним интересима, као и томе да 
се у први план стави максимализација профита и, на тај начин, 
доминација једног веома малог сектора над целокупним светским 
становништвом. Глобална неједнакост досегла је незапамћене 
размере.“65 „Да ли је ова стратегија заиста за циљ имала победу 
демократије? Одговор је јасно „не“, уколико нисте наивни. Један 
и једини циљ је да се земље које се опиру присиле да прихвате 
„тржишну економију“ отворену и интегрисану у тзв. либерални 
али заправо империјалистички глобални систем и да се сведу на 
стање подређених периферија у систему.“66 „У овом часу налази-
мо се под притиском највећих и економски најмоћнијих држава 
Запада које не признају ништа друго осим властитих интереса; 
у склопу тих „интереса“ мале земље и народи не постоје; они су 
колатерална штета историје и те мале земље и ти мали народи 
треба да се претопе у обезличеност“67

Шта нисмо добили:

„У корист од развоја и раста, као што се непрестано наглашава 
у ортодоксним текстовима, убраја се и знатно повећање материјал-
ног стандарда живота; већа доступност роба и услуга; побољшано 
здравље становништва и дужи очекивани животни век; широк 
низ различитих економских могућности.“68

65 Ноам Чомски, исто.
66 Самир Амин, исто.
67 Милан Узелац, „Метапедагогија I“, 2007, Вршац.
68 Грејам Данкли, исто.
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Шта смо добили:

•	 „Неповољне друштвене промене. Кључно неписано правило 
слободне трговине јесте „прихвати структуралну проме-
ну!“, пошто заговорници слободне трговине сматрају да 
таква промена доноси продуктивност и развој. Бил Гејтс 
је изјавио да, зато што не можемо да гласамо за технолошке 
промене, морамо да их прихватимо, а исти тај недемократ-
ски фатализам је чест у вези са структуралним променама 
које су подстакнуте трговином.“

•	 „Деструктивне међурегионалне миграције, миграције из 
руралних у урбана средишта.“

•	 „Опадање популације у одређеним регионима и заједни-
цама“

•	 „Пропадање неких култура, традиција и језика.“
•	 „Слабљење осећаја припадништва месту и заједници, не 

придржавање норми, губитак поверења.“
•	 „Угрожавање духовних традиција материјалистичким гле-

диштима“
•	 „Пратеће повећане стопе криминала, злоупотреба дрога, 

процеси опште друштвене маргинализације“
•	 „Избегавање комуникације лицем у лице, отуђивање“
•	 „Све веће друштвено- економске неједнакости“
•	 „Све загађенија животна околина (УН процењују да 150000 

људи у свету дневно умре због болести узрокованих за-
гађењем животне средине)“

•	 „Исцрпљивање природних ресурса“
•	 „Уништавање биодиверзитета“
•	 „Све већа страна контрола; губитак локалног или нацио-

налног суверенитета.“
•	 „Ослањање на све сложеније технологије и њихови све већи 

друштвени трошкови“
•	 „Један од трошкова који се најређе спомињу јесте масовно 

изумирање светских језика. Данас смо на ивици језичког 
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холокауста. Барем је половина од постојећих језика (рачуна 
се да их има између 5000 и 6700) је у великој опасности.“69

Шта смо могли да добијемо:

„Директор Светске банке Џејмс Волфенсон је све изнена-
дио признањем да је социјалистичка, неглобализована Куба ос-
лањањем на властите снаге остварила највиши ниво РУЖ-а70 у 
Латинској Америци иако је игнорисала савете ове институције! 
Насупрот томе, црнци у САД имају нижи очекивани животни 
век иако САД има далеко већи БНП71 по глави становника. Ови 
натпросечни резултати РУЖ проистичу првенствено из актив-
ности државе, неослањања на trickle down теорију, раног и све-
обухватног инвестирања у образовање, здравствену заштиту и 
основну инфраструктуру, постизање високог стандарда у исхрани 
и производњи хране, као и специфичним програмима за жене и 
остале угрожене групе. Остала истраживања такође сугеришу да 
је становништво сиромашнијих земаља лакше задовољити, да већу 
срећу доносе релативна једнакост прихода, демократско учешће 
и поверење, те да је чешћи случај да срећа покрене раст, него об-
ратно. Индекс РУЖ оповргава мит да су брзи економски раст и 
глобализација нужни на планети Земљи. Он такође показује 
да алтернативни модели развоја, засновани на добро усмереној 
државној политици, могу по друштво бити бољи од модела који 
се заснивају искључиво на слободној трговини.“72

„Једна од најсиромашнијих државица Индије јесте Керала 
која помало личи на Кубу у смислу да је – иако веома сиромашна 

69 Грејам Данкли, исто.
70 Развијеност услова за живот, показатељ развоја који су предложиле 

УН (за разлику од БНП).
71 Бруто национални производ, показатељ развоја на којем инсистирају 

неолиберални идеолози.
72 Грејам Данкли, исто.
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– ипак успела очувати здравство и квалитетан животни стан-
дард, и то у много већој мери него остатак Индије. Керала се у 
неким важним стварима, мање-више, може поредити с богатим, 
развијеним земљама. Разлози се поново могу наћи у програмима 
за коришћење ресурса – за здравство, описмењавање, образовање 
жена и слично. (...) Ако се заосталим земљама наметне тржишна 
економија, имаће, као и Русија, демографске катастрофе, гладо-
вање, невероватно богатство и криминал.“73 „Током 1991. прве 
последице те спектакуларне модернизације довеле су до потпуног 
распада Русије. Тако су, много очигледније него на Западу, погубне 
последице општег економског развоја постале видљиве. Пометња 
која данас влада на читавом Истоку ипак је само последица тог 
општег развоја. Свуда се поставља исто страшно питање, које 
већ два века прогања свет: како натерати сиромашне да раде, када 
их једном поразите, а све њихове илузије нестану?“74

Намерно су наведени примери „малих“ земаља. О великим 
државама, па и целим континентима попут Јужне Америке, које 
су успеле да се ишчупају из канџи ММФ-а и Светске банке, можда 
је и излишно говорити. Од земаља у нашем окружењу засад само 
Грчка покушава да отпише део задужења принципом „невољног 
дуга“, јер становништво кредите није тражило, за добар део 
није ни знало, нити су они улагани у општу добит. Но, Грчка 
није изузетак. Талас негодовања шири се Европом. „Антикризни 
програм који су Ирској прописали ММФ, Европска комисија и 
Европска централна банка био је грешка, јер је изазвао бескрајне 
људске патње, развио културу зависности и утицао на разградњу 
економског и друштвеног ткива Европе, оценио је Ашока Моди, 
бивши званичник ММФ-а један од твораца међународног пакета 
финансијске помоћи Ирској 2010. године.“75 За све то време, једи-

73 Ноам Чомски, исто.
74 Ги Дебор, исто.
75 „Творац антикризних мера за Ирску признао грешку“, понедељак 29. 

јул 2013, Политика.
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ни „програм“ наше елите су нови дугови, по Милтоновој „Боље 
владати у паклу, него служити на небу“.

„Концепт ослањања на властите снаге дефинисао бих као сте-
пен политичке, економске, културне и друге аутономије потребан 
ради адекватног националног суверенитета на путу остваривања 
легитимних тежњи једног друштва, поготово када се ради 
о питањима социјалне правде, очувања околине и културног 
интегритета, за све људе и групе, и унутар једне земље и на међу-
народном плану. Трговина са ослањањем на властите снаге под-
разумева принцип да је трговина тек нужни додатак демократски 
самоодређеном моделу развоја нације (...) да би се остварило 
друштво по жељи људи који живе у њему. Ово је био један 
од најчешћих облика трговинске политике током читаве људске 
историје. Управљана трговина се практиковала много чешће од 
слободне трговине, током две највеће ере раста у људској историји 
– крајем деветнаестог века и између 1950. и 1975. (...) Поправљање 
стандарда живота често је резултат деловања домаћих чиниоца, 
а не слободније трговине или глобализације, раст (привреде) 
често доводи до повећања трговине или глобализације, а не об-
ратно.Већина држава првог света је разне облике интервенције 
користила на почетку свог развоја, а њиховим забрањивањем 
кроз СТО би се (другим државама) вероватно „шутнуле мерде-
вине на којима су се оне саме попеле“.“76

Остаје да констатујемо да је ангажовање на развијању услова 
за живот, и „рано и свеобухватно инвестирање у образовање, 
здравствену заштиту и основну инфраструктуру“, основни вид 
акције свих држава које су након тога оствариле и наводни циљ 
слободне трговине – економски раст и развој. Неолиберална иде-
ологија реално не остварује скоро ништа од својих обећања, а 
истовремено „извлачи тло испод ногу“ државама које је прихва-
тају. „Либерализација протока новца веома је опасна за социјал-

76 Грејам Данкли, исто.
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не трошкове. Земља која своја средства троши на ствари попут 
образовања, здравства или на било шта друго што инвестито-
ри сматрају неразумним, истог тренутка кажњава се одливом 
капитала.“77 Но, она има једну велику, скривену предност. Поли-
тичка, економска и интелектуална елита једног народа добија део 
профитног колача у виду зајмова и кредита. Највећи део „уложе-
ног“ капитала од стране ММФ-а и Светске банке, на ове или 
оне начине враћа се транснационалним компанијама, али једно 
„парче“ остаје и локалној елити. „Они су донели одлуку да ће им 
бити боље да играју улогу елите трећег света него да руководе 
властитом тамницом. Па се они сада лепо богате. То је тржишна 
економија.“78 „Стога није погрешно сматрати да је циљ помоћи да 
„корумпира“ владајуће класе. (...) Зато је потребно осмислити по-
моћ тако да постане трајна, без припреме за њен нестанак кроз до-
следан развој.“79 Дуг се гомила и пребацује на терет становништва, 
тако што се гуши управо оно у шта су мудре земље попут Малте 
и Сингапура улагале – образовање, здравство и инфраструктура.

Неолиберална економска диктатура

Сиромашне земље нису сиромашне због својих сиромашних 
људи, него због својих богатих људи.

Ха-Џун Чанг

„Некада су производња и промет потрошне робе били мање 
важни од правилног функционисања културе и дешавали су 
се само да би се задовољиле њене основне потребе. У модерном 

77 Ноам Чомски, исто.
78 Ноам Чомски, исто.
79 Самир Амин, исто.
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моделу економије, друштво је намерно реорганизовано у покушају 
да се оптимизира његов економски сектор – реорганизација које 
је често на штету великог дела припадника тог друштва, али у 
тржишну корист оног мањег дела.“80 Неолиберална економија која 
се друштву намеће снагом спектакла преко масовних медија не 
толерише ништа ван свог уског елитистичког погледа на свет, 
а то је највећи део органских, аутентичних, природних потреба 
човека. Ова нетолеранција прети да уништи разноликост, живот-
ност и срећу свеколиког становништва у име слободне трговине 
и фантомског напретка који евидентно не доприносе повећању 
осећаја сигурности, солидарности, слободе и благостања, већ га 
урушавају. „Први ступањ у доминацији економије над друштве-
ним животом испољава се као очигледна деградација бити у има-
ти: људско остварење више се не изједначава са оним што неко 
јесте, већ са оним што има.“81 Фалсификовани неолиберални еко-
номски „раст“ је амблем зла савременог света који тежи тотали-
таризму, постварењу људи и људских потреба и поравнању свих 
вредности, у трци ка фиктивном „бољем животу“ који све брже 
измиче све већем броју људи. „Бизнис. Он је хералдички амблем 
модерног света. Код њега не постоји никаква логика. Он је једна 
врста лудила, лудила цивилизације.“82

„Чувени економиста Јозеф Шумпетер, који је економс-
ку историју видео као непрестано подстицану иновацијама 
и предузетништвом, описао је развој као процес „креативне 
деструкције“.“83 „Модерно индустријско друштво је суштински, а 
не случајно или вештачки спектакуларно. За спектакл – видљиви 

80  David Clark, “Trade and Industry in Barbarian Europe till Roman Times”, 
1987, Cambridge.

81  Ги Дебор, исто.
82 Хенри Милер, исто.
83 Грејам Данкли, исто.
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одраз владајућег економског поретка – циљеви су ништа, развој је 
све. Спектакл не тежи ничему другом до себи самом.“84

Најбитнији, али и најскривенији, па и најразорнији неолибе-
рални принцип је принцип вештачког „пумпања“ раста економије. 
Највећи профит за најкраће време стиче се виртуалним финан-
сијским махинацијама. „Данас елите „измишљају“ напредак, а 
људи морају да прихвате одабрани курс.“85 За „посвећеног“ поје-
динца је понајбоље да се што пре укључи у нереалне финансијс-
ке вратоломије извлачећи вешто изведеним преварама инстант 
профит за себе. Финансијске терористе овог типа не занима ко ће 
због њих радити више у лошијим условима за мање новца. „Они 
који одлучују нису они на које се те одлуке односе.“86 Савремени 
систем отуђене комуникације је одавно растеретио изоловану ин-
дивидуу било какве одговорности. „Човек је у материјалној при-
роди груб, мутан, колебљив, кукавица, цепидлака, ограничен, не-
миран, опијен, беспомоћан, месечар, завидљив, похлепан, ташт.“87

У опсесивној самодопадљивости, неолиберална „економска 
наука“ у разбацивању свих врста ресурса неопходних за одржа-
вање наметнуте симулиране стварности, више нема ништа заје-
дничко са традиционалним појмом економичности. Савремено 
друштво највише времена, рада и људства троши на очување при-
вида нормалности регрутовањем све више забављача, бирократа, 
менаџера, лобиста и пре и изнад свега – економиста. „Замењивање 
те (економске) нужности нужношћу необузданог економског раз-
воја, значи замењивање задовољавања основних људских потре-
ба (данас једва покривених) непрестаном производњом лажних 
потреба, при чему све оне, у крајњој линији, воде ка остварењу 
само једне лажне потребе: за одржањем владавине економије као 

84 Ги Дебор, исто.
85 Грејам Данкли, исто.
86 Самир Амин, исто.
87 Бела Хамваш, исто.
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аутономне силе.“88 „Настала је права индустрија доминације и 
контроле. И очекивало се да ће овакве замисли израсти из де-
мократије, јер демократска држава мора контролисати мишљење 
народа. Постоје ограничене могућности за контролу силом, а пош-
то народ мора бити подвргнут контроли и налазити се по страни, 
дакле бити „посматрач акције“, а не „учесник“, мораш да прибег-
неш пропаганди.“89 „Велики део наше културе има само једну 
функцију — да замагли спорна питања. Једна врста димне завесе 
је и тврдња да су проблеми сувише замршени да би их просечни 
појединац схватио. Супротно томе, изгледа баш да су многа 
основна спорна питања појединачног и друштвеног живота вео-
ма проста.“90 „Човек на земљи није рођен за посматрача, него је 
активан, не за гледаоца, него за биће чији је задатак делатност.“91

Као последицу катастрофалне кратковидости неолибаралне 
економије и добровољног прихватања њене диктатуре од стране 
савременог света, имамо заиста незапамћени пораст примања, 
али у једном једином сектору – економском. „Прво се максими-
зује краткорочни профит. (...) Највећих 500 америчких компанија 
потрошиле су 94% своје зараде на дивиденде и откуп деоница, а 
сличне британске компаније потрошиле су 88%. Проценат про-
фита који је издвајан за деоничаре, чак и у Америци где је то 
било најразвијеније, некада је био између 45-50%. Значи, половина 
профита се улаже у машине, истраживање и развој итд, а друга 
половина иде деоничарима. Данас је тај размер 5% према 95%. 
Нема новца за улагање (...) нарочито не у дугорочне ствари попут 
истраживања и развоја. Радници су деморалисани, исцрпљени, 
технологија застарева. Ово ће се одразити на компанију (тек) за 
три, четири, пет година. (...) Није ни чудо да је компанија као што 

88 Ги Дебор, исто.
89 Ноам Чомски, исто.
90 Ерих Фром, „Бекство од слободе“, 1984, Нолит, Београд.
91 Бела Хамваш, исто.
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је General Motors банкротирала.“92 „Спектакл је у стању да подреди 
себи људе, управо зато што их је економија већ потпуно подредила 
својим циљевима. Спектакл није ништа друго него економија која 
се развија због себе саме.“93

Док највећи део друштва и даље смањује издатке, и ради више 
за све мања примања, задужује се уз невиђени пад квалитета об-
разовања, социјалне и здравствене заштите, „друштвени врх“ 
банкара, топ-менаџера, брокера, лобиста и економиста ужива 
у незапамћеном богаћењу које се мери са перверзијом. Овакво 
стање је неодрживо на дуже стазе, али је уском заслепљеном 
кругу „економских стручњака“ довољан доказ да су у праву. Овај 
рекурзивни „доказ“ исправности позивањем на сопствена астро-
номска примања, шамар је у лице идеји слободног и праведног 
света. „Таутолошки карактер спектакла потиче из чињенице да 
су његов циљ и његова средства идентични. То је сунце које ни-
кад не залази над царством модерне пасивности“94 „Доминант-
на идеологија повезује „демократију“ и „слободу тржишта“ (тј, 
капитализам) и претвара се да су неодвојиве: нема демократије 
без тржишта.“95 „Огромна тежина транснационалних компанија 
у систему светског либералног капитализма нема свог пандана у 
политичкој сфери. Чувају се тоталитарне структуре доминације и 
експлоатације. Но, не може бити неограниченог раста у ограниче-
ном свету. (...) Дугови су најава евентуалне диктатуре.“96

Следећи апсурд у патолошком низу савремених економских 
малверзација је принцип „очувања најбитнијег по сваку цену“. 
Убедивши себе и свет да је економија најбитнији део заједнице, 
„стручњаци“ су за неуспехе и невоље које су узроковали богато 
награђени од стране друштва које су деградирали. „Променило се 

92 Ха-Џун Чанг, исто.
93 Ги Дебор, исто.
94 Ги Дебор, исто.
95 Самир Амин, исто.
96 Мирослав Лазански, исто.
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и схватање тога шта се сматра „неправедним“. Менаџери не окле-
вају да присвоје велики део компанијског колача и тиме прибаве 
позамашне суме новца, док истовремено тврде како морају да 
отпусте раднике и да смање плате не би ли фирма преживела.“97 
„Међународни економски споразуми, такозвани споразуми о сло-
бодној трговини, у принципу су направљени тако да одрже нејед-
накост. Они јачају оно што се назива „флексибилним тржиштем 
радне снаге“, што значи да радници немају никакву сигурност. 
Алан Гринспен98 каже да је растућа несигурност радника један од 
главних фактора економије из бајке. (...) Радник нема сигурност, 
онда то значи да људи неће тражити боље услове рада, нити било 
какве бенефиције. Светска банка била је веома јасна што се 
тога тиче. Они су признали да је флексибилност тржишта радне 
снаге дошла на лош глас као еуфемизам за смањење плата и от-
пуштање радника с посла. А то тачно описује оно што флексибил-
ност тржишта радне снаге ради. На лош глас је дошла са добрим 
разлогом, а Светска банка тврди како је неопходно да се она уведе 
на свим подручјима света. То је „најважнија“ реформа Светске 
банке.“99 „Спектакл је свуда почињао у принуди, крви и превари, 
али је обећавао боље дане. Веровао је да га људи воле. Сада више 
не обећава ништа. Он више не каже: „Оно што се види је добро, 
оно што је добро види се“. Сада једноставно каже: „То је тако.“ 
Он искрено признаје да је непоправљив, иако је сталнa промена 
– промена свега што постоји у оно најгоре – његова суштина. 
Изгубио је сваку илузију о самом себи.“100

97 Џозеф Стиглиц, Крај америчког сна, 2012, Пешчаник (Извор: Blätter)
98 Бивши председник Америчке централне банке и Управе федералних 

резерви САД.
99 Ноам Чомски, исто.

100 Ги Дебор, исто.
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Глокална агонија образовања

Каже се да треба ићи у корак с
временом, али због чега, ако

времена греше ?

Енгр

Данас се широм света ломе копља око суштинских питања 
везаних за образовање. Главно од тих питања тиче се, наравно, 
сврхе школе. Прецизније: чему или коме школе треба да служе ?

Школи је кроз историју намењена улога „фабриковања“ подес-
них појединаца, уклопивих у социјалну средину. Њен задатак је 
да преко владајућег културног обрасца „укалупи“ ученика, форми-
ра његове аспирације, мотиве, амбиције. Друштво које школу схва-
та као механизам сопственог одржања, у потпуности дефинише 
њене функције сходно својим циљевима. Прихваћени друштвени 
принципи, тренутно владајући односи и расподела моћи (хије-
рархија), одређују школу као установу од које „очекују“ потпору. 
„Управо ту ропску улогу моћникова поверљивог чиновника – било 
да је тај моћник трговац, војник или политичар – васпитач све до 
дана данашњег игра у западном свету.“101

Како, дакле, школа може да буде „деидеологизована“? Никако. 
Она служи једној идеологији и може да буде „деидеологизована“ 
само у смислу уклањања из образовања свих других идеолошких 
опција. „Школе су институције за индоктринацију младих.“102

У периодима промена, након победе нових друштвених снага, 
школа је „испред свог времена“. Од ње се очекује да формира 2но-
вог човека“ за „ново друштво“. То је период општег полета кад по-
бедници нуде нове слободе, а од школе се очекује да одлучношћу, 

101 Маршал Меклуан, исто.
102 Ноам Чомски, исто.
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храброшћу и креативношћу у пракси доради, допуни и примени 
нове принципе.

У периодима мира, школа је наизглед добро укорењена ин-
ституција, са јасно издиференцираним ставовима, јасно поста-
вљеним циљевима, јасно утврђеним правилима. Она сматра да 
ужива слободу за коју се у претходном периоду изборила. Ово је, 
наравно, само донекле тачно, а већином је привид, јер су њене 
ставове, циљеве и правила формирале друштвене снаге које за 
то имају моћ, а у циљу одржања те моћи. На тај начин, њој је 
намењена конзервативна, а не прогресивна улога. Ипак, уколико 
се оставе делимично отворена врата напредовању кроз друштво 
преко напредовања кроз школу, или, другачије речено, уколико 
школска хијерархија бар делимично утиче на промену друштвене 
хијерархије, улога школе је стабилна и поштована.

У периодима стагнације, дезоријентације и пропадања једног 
друштва, и школа се јавља као дезоријентисана. Она је без јасног 
циља и њен подређен статус долази до изражаја. Школа сматра да 
је изгубила слободу коју је у претходном периоду уживала. Оче-
кује се победа нових друштвених снага које ће да наметну нове 
ставове, циљеве и правила, које ће школа да прихвати, промовише 
и брани као своје.

Но, пораз старих снага праћен је деградацијом (застарелих?) 
норми претходног уређења. Ово је за школе критичан моменат, јер 
оне нове вредности још увек процењују по старим мерилима. Нови 
носиоци моћи их, зато, доживљавају као регресивне, заостале и 
непријатељске. Ситуација захтева хитну интервенцију, превред-
новање школских вредности. Нове друштвене снаге се оправдано 
плаше за опстанак док се нова хијерархија не учврсти. Њихов се 
страх, до некле оправдано, односи и на школе. У тој кризи, од ње 
се још увек не тражи активна потпора, већ прећутни легитимитет.

Шта је са нашом школом тренутно? Одговор на ово питање 
захтева да знамо шта је са нашим друштвом тренутно. Оно је, већ 
деценијама, у вртлогу стагнације, дезоријентације и пропадања. 
„Социјалистичко“ уређење замењено је најекстремнијим обликом 
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капитализма – неолибералним (уз пратећу идеологију слободног 
тржишта). Док ми пролазимо кроз процес глобализације, неолибе-
рали пролазе кроз глобалну економску кризу. „Заостала подручја 
ће, вјероватно, подлећи или једној од различитих форми неоко-
лонијализма, или више-мање терористичком систему првобитне 
акумулације.“103

У свету образовања могу се наслутити две тенденције. Једна, 
наизглед прогресивна, подржава заправо класичну улогу обра-
зовања – да појединца најбоље уклопи у ново друштво и његове 
потребе, „али оно што је битно у идеји „потрошачке културе“ или 
тзв. „конзумеризма“ јест чињеница да је ријеч о култури којој је 
средишња преокупација потрошња.“104 Претпоставка ове опције 
је коначна победа неолибералних снага. Друга, наизглед конзер-
вативна, заправо пркоси тој традиционалној улози сматрајући да 
нас ново друштво са својим потребама води крају свих вреднос-
ти јер „еродира пропратни осјећај припадности сигурној култу-
ри. Једноставно, нема начина како се легитимност ових бескрајно 
моћних глобалних економских снага може успоставити унутар 
постојећег политичког оквира националних држава.“105 Забриња-
вајуће је и само постојање две јаке супротстављене снаге.

Дугогодишња немоћ нових „моћника“ да до краја „инста-
лирају“ своје ставове, циљеве и правила, казује да смо далеко од 
„општег полета“, нових слобода и одлучне, храбре и креативне 
школе. Слична „струјања“ могу се до некле уочити и на глобал-
ном плану. О чему се ради?

Тражи се излаз из светске економске кризе по опробаном ре-
цепту: „свим средствима сачувати узрочник проблема“. Систем 
штити, јача и укрупњава финансијски сектор, корпорације и бан-
ке. Превазиђена је „заблуда“ да је профит накнада за ризик. Наиме, 

103 Херберт Маркузе, “Човјек једне димензије”, 1968, Веселин Маслеша, Са-
рајево.

104 Сњежана Чолић, исто.
105 Сњежана Чолић, исто.
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губитак финансијских фирми је социјализован. Порески обвез-
ници, уз „благослов“ државе, субвенционишу приватни капитал. 
Интерес је, наравно, у још јачем приватном загрљају. „Читав сис-
тем се заснива на томе да су они који новац посуђују ослобођени 
одговорности. У њиховим државама одговорност се пребацује 
на осиромашене слојеве становништва.“106 Поставка капитализма, 
да трка богатих за профитом треба да доведе до радних места, 
пристојних примања и општег друштвеног напретка, више није 
„обавезујућа“. У наше време, похлепа моћних коначно може да 
збаци демократску маску. „У најбољем случају, предложена „де-
мократска“ формула није више од карикатуре „изборног ви-
шестраначког система“ лишена бриге за друштвени напредак, али 
опет и увек повезана са врстом друштвене регресије коју захтева 
и производи реално доминантни капитализам.“107 Капитал има 
одрешене руке, да у било којој области живота тражи извор 
профита под паролом „изласка из кризе“. „Да би од Интернета 
направили капиталистички рудник злата, људи нису жртвовали 
само своју приватност – а за скептике и своју људскост – него 
и највећи део наде да ће ствари бити другачије.“108 „Касних деве-
десетих, након што је предан у руке приватних корпорација, на 
начин који никоме није јасан, Интернет је постао електронска 
трговина. Интернет више није информацијски аутопут.“109 Школа 
није изузетак, напротив.

„Заговорници слободне трговине тврде (...) да је и трговина 
услугама погодна за глобализацију и подложна правилима СТО, те 
да услуге представљају последњи велики потенцијал за доходак 
из трговине.“110

106 Ноам Чомски, исто.
107 Самир Амин, исто.
108 Robert McChesney, “How Capitalism Conquered the Internet”, 2013, In These 

Times.
109 Ноам Чомски, исто.
110 Грејам Данкли, исто.
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„Комерцијализација високог образовања је најважнији фе-
номен нашег времена“111 „Универзитети су у великом степену по-
стали служавке корпоративистичког система“112

Неолиберални свет није успео (нити му је то, заиста, био циљ) 
да оствари обећање највећег добра за највећи број људи. Он је успео 
у аутоматизацији, приватизацији, бирократизацији. Успео је да 
упрегне већину у остварењу трговачких циљева мањине. Његов 
нагонски задатак је да потре свест која би могла да то схвати. „У 
свим посебним аспектима – вестима, пропаганди, реклами, забави 
– спектакл представља владајући облик живота. То је свеприсутна 
афирмација већ начињених избора, како у области производње, 
тако и у области потрошње везане за ту производњу. И облик и 
садржај спектакла служе као потпуно оправдање услова и циљева 
постојећег система.“113 Његов циљ је масовна производња отуђе-
них појединаца, који би такав „ефикасан“ свет успели да доживе 
као свој. Његова перспектива, у циљу сопственог одржања, је про-
изводња индивидуа којима не смета недостатак људске перспек-
тиве. „Потреба за апсолутном контролом друштва подразумева 
атомизованог појединца, индивидуу затворену у себе којој се као 
једино средство комуникације дају масовни медији и илузија да 
путем њих он учествује у друштвеним променама.“114

„Престаје непосредност социјалног живота и отменост, уч-
тивост, добро васпитање, предусретљивост су само терет за анар-
хично ЈА. Нико се не брине за опште благостање, јер свако мора да 
јури за својим индивидуалним задовољствима. (...) Живот постаје 
бесмислен, ова бесмисленост преплавила је живот у сваком погле-
ду и прожела све његове моменте. Ако живот нема смисла, онда је 
животни циљ човека бадаваџијско уживање; наслада неодговор-
ног ЈА.“ Укратко, нисмо успели да креирамо свет по мери човека, 

111  Милан Узелац, „Метапедагогија I“, 2007, Вршац.
112  Џон Ралстон Сол, исто.
113  Ги Дебор, исто.
114  Милан Узелац, „Филозофија образовања I“, 2012, Вршац.
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већ по мери аутомата. Како би се у њему осећали удобно, потребно 
је да и сами постанемо аутомати.

Улога школе у друштву слободног тржишта слаби, јер је 
друштво успело да развије моћне механизме принуде (доми-
нације), те школа, шта више, изгледа да смета. Традиционално, 
школа је васпитавала човека и радила на превентиви социопа-
толошких појава у друштву. Тај посао је дуго обављала веома 
добро. Данас се на тај начин спречава даљи уплив капитала у 
лечењу последица. У Србији још увек нема довољно психоана-
литичара, приватних институција за лечење менталног здравља, 
приватних затвора. „Да ли је овај немилосрдни порив за ускошћу у 
ствари неизбежан? Да ли наше поседовање стално растућих делова 
информација захтева овај подвојени приступ образовању? Да ли 
он делује? Да ли он у ствари производи знање? Разумевање? Да ли 
ово ограничавање интроспекције производи оно што Кјеркегор 
назива „презира вредну мржњу“?“115

„Разумети нешто не значи ништа друго до вратити га на његово 
изворно место; због тога се разумети може само метафизички.“116 
Школа се по владајућим економским критеријумима појављује 
као неефикасна. Она развија способности које данашња друштве-
на хијерархија не цени, или их чак сматра штетним. „У савреме-
ном свету доведена је у питање потреба за поседовањем знања 
и његовим стицањем.“117 У том смислу традиционална школа је 
директно супротстављена захтевима савремене организације 
друштва. Школа „губи време“ развијајући код ученика самостал-
ност, критички став и независност. Све су то вредности апсолут-
но контрадикторне захтевима неолибералног друштва, које цени 
уклопивост, поводљивост, и грамзивост. „Вођење бриге о деци и 
старање о њима не спада у посао. Па шта је онда „посао“? Да ли 

115  Џон Ралстон Сол, исто.
116  Бела Хамваш, исто.
117  Милан Узелац, исто.
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је то оно што се ради у канцеларијама у Вол Стриту, финансијске 
спекулације? То јесте посао јер се на томе може зарадити гомила 
новца, али не за одгој деце. Одгој деце није посао и он нема 
друштвену вредност па, према томе, не треба ни да буде со-
цијалне подршке за њега.“118

„Генерације су учењем заслепљене материјом, оне су с прези-
ром и поругом прихватале сваку метафизику, идеалитет, егзактну 
стварност и свако очитовање интуиције, а у древној баштини 
нису умеле ништа друго да виде до неозбиљне приче које су пре-
тходиле њиховом „напредном“ човечанству.“119 „Пад педагогије у 
психологизам имао је по њу погубне последице, јер ју је одвојио 
од филозофије, а тиме и метафизике, и усмерио на решавања 
стриктно практичних питања образовања стављањем нагласка 
на методолошке проблеме.“120 Савремене педагошке методе се 
јављају као привидно ослобађајуће за децу. Оне „бране“ ученике 
од деградирајуће традиције чији је представник учитељ. То је, на-
равно, пуки привид. Владајућа идеологија је развила толико моћне 
репресивне механизме, да себи може да приушти ту слободу да 
се лиши учитеља као свог представника. Претходно је на сличан 
начин деградирана моћ породице. „Породично васпитање губи 
свој значај, а у представнике младе и најмлађе генерације, од првог 
дана утискују се само оне вредности које почивају на успешности 
и доминацији над другима, вредности пречесто огољене, кастри-
ране од свог вишег, патриотског и родољубног смисла. Успешност 
су ценили посебно и стари Грци и изнад свега уважавали су по-
беду, али, једнако су високо ценили и патриотизам, жртвовање 
за отаџбину, херојство, јунаштво, одбрану свог народа и слободе, 
одбрану темеља из којег израста дух народа.“121 „И што учим, није 
моје и што знам, није власништво мога ЈА. Духовност исто тако 

118 Ноам Чомски, исто.
119 Бела Хамваш, исто.
120 Милан Узелац, исто.
121 Милан Узелац, исто.
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није предата на милост и немилост људском ЈА, као што му није 
изручена земља, ближњи, животиње и као што на свету није 
изручено ништа. И дух је дат за неговање.“122 Хоризонти ученика 
су сужени, њихова судбина је унапред програмирана у толикој 
мери да се породица и школа јављају као кочница зацртаном 
економском „напретку“. „Ми се суочавамо са кризама памћења, 
са губитком наше хуманистичке основе. Универзитети, који треба 
да буду отеловљење хуманизма, уместо тога бивају опседнути 
изједначавањем са специфичним снагама тржишта. (...) Ово по-
себно представља проблем у друштвеним наукама, што је највише 
допринело порасту пасивности.“123 „Сам човек је неговатељ, али 
је човек и објекат неговања.“124 Освестити појединца, супротно је 
функционисању система. „Оно што корпоративистички приступ 
изгледа пропушта, јесте једноставна улога високог образовања – да 
научи људе да мисле.“125 Рушење освешћујуће улоге школе има 
подршку, и наводно оправдање, у ученицима који не желе да буду 
освешћени јер то изазива непотребан бол. Штитећи ученика од 
бола, савремена педагогија штити појединца од трагедије спознаје. 
Појединац се „штити“ од најхуманијих културних достигнућа која 
су остварена по цену одрицања и страдања. „И васпитање није 
ништа друго до једна врста култа.“126 На тај начин, плаћа се огро-
мна и апсурдна цена. Ученику се брани да постане човек.

122 Бела Хамваш, исто.
123 Џон Ралстон Сол, исто.
124 Бела Хамваш, исто.
125 Џон Ралстон Сол, исто.
126 Бела Хамваш, исто.
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Несташица знања

За човека су знање и процес
стицања знања

подједнако значајни.

Маклуан

Цена робе подиже се оскудицом. Пре него је Ево Моралес 
преузео власт у Боливији, огранак америчке фирме Beсhtel је у 
сарадњи са локалном елитом приватизовао водовод, а у циљу „од-
бране предузетничког права на профит“ усвојен је закон о забрани 
скупљања кишнице (!), после чега је цена воде „подивљала“. Након 
избијања масовних грађанских немира, оружаних сукоба и демон-
страција, „посао“ је пропао. Ми, „блажени“, верујемо да се овакве 
ствари дешавају другима, „тамо далеко“ и у друго време. Али, нема 
популације, простора и времена ван интересне сфере капитала. 
„Капитализам је обожавање култа sans réve et sans merci (без сна 
и без милости). У њему нема „викенда“, ниједног дана који не 
би био његов празник, у најстрашнијем смислу.“127 „Чувена Вели-
ка тројка из Европе: Suez, Vivendi и Thames лобирају у светским 
институцијама, укључујући и СТО, да им се омогући „тржишни 
приступ“ водоснабдевању. ММФ, Светска банка и остали глоба-
лизатори терају државе на приватизацију водних ресурса путем 
програма структуралног прилагођавања, који се онда продају Ве-
ликој тројци. (...) То у пракси значи монопол над одређеним изво-
риштем воде, те стога транснационалне корпорације покушавају 
да затворе оближња врела или да „приватизују кишу“.“128

Капиталистички гениј у свему препознаје робу. „Технолошка 
општила су сировине или природна богатства, баш као што су 

127 Valter Benjamin, “Kapitalismus als Religion”, 1921.
128 Грејам Данкли, исто.



УСПРС Колико коштају илузије

53

то угаљ, памук и нафта“129 „Само незадовољство постаје роба 
чим економија обиља развије капацитете за прераду те нарочите 
сировине.“130 „За њега су постали плен пшеница, раж, кукуруз, 
воће, месо животиња, рибе мора, руда из планина, хиљаде загонет-
них умећа материје, као магнетизам, електрика, хемијска својства, 
али му је постао плен и други човек, други народ, друга раса, плен 
су му постали камен, вода, земља, ваздух, и све је то он опљачкао 
да би све привукао у круг свога Ја. За то време је постајао све си-
ромашнији, све више диваљ, груб, завађен, све затворенији, тврђи, 
плићи, глупљи, примитивнији и опакији.“131

Где је у тржишном аранжману школа? „Дејан Поповић, би-
вши ректор Београдског Универзитета, (...) је први студентима јас-
но поручио: „знање је роба која треба да се плати“.“132 „Дугорочна 
тенденција која у ствари и није тако дугорочна, јесте да се смање 
или елиминишу могућности државног образовања намењеног 
сиромашнима и радничкој класи, тако да буду присиљени одус-
тати од уписа на државне факултете.“133 Како би знање постало не 
било каква, већ цењена и тражена роба, потребно је претходно 
конструисати несташицу. Капитал се неће улагати у знање све док 
је оно јефтино, квалитетно и свима доступно. Потребно је све то 
онемогућити. Како?

„Када смо се моја породица и ја преселили у Калифорнију, 
где се све таксе сливају у главни град Сакраменто и веома мала 
количина новца враћа у локалне заједнице и школе, ниво знања 
које деца добијају у школи слободно се може оценити као ката-
строфалан. Чињеница да су плате у овој савезној држави толико 
мизерне, па их професори не добијају током распуста, директ-

129 Маршал Меклуан, „Познавање општила – човекових продужетака“, 1971, 
Просвета, Београд.

130 Ги Дебор, исто.
131 Бела Хамваш, исто.
132 „Глас студената“, број 1, 2008.
133 Ноам Чомски, исто.
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но се одражава на мотивисаност просветних радника, а самим 
тим и на квалитет њиховог рада, будући да је највећи део њих 
принуђен да ради још неки додатан посао како би себи и својим 
породицама омогућили егзистенцију. Тако се изузетно мали број 
квалитетних кадрова одлучује да ради у просвети, па наставни-
ци физичког васпитања у многим школама као додатни предмет 
предају математику. Колико се мало из државног буџета издваја 
за образовање сведочи и пример да, рецимо, наставници хемије, 
у шта сам лично имала прилику да се уверим, морају из свог џепа 
да купују хемикалије за огледе, због чега се настава углавном 
своди на теорију.“134

„Зашто се ово дешава? Теоретски, због недостатка новца. Не 
постоји, међутим, мањак фондова за оне области високог об-
разовања које привлаче корпоративистичке елите. Како се новац 
извлачи са нивоа државних школа и пребацује на области високог 
образовања, тако квалитет државног образовања опада и све више 
родитеља се одлучује за приватне школе. Одводећи децу они 
такође односе и било какво поверавање систему и наглашавају 
промену.“135

„На путу је кампања која прети уништељу система јавног 
образовања. (...) Постоји покушај да се то уништи, као и свако под-
ручје људског живота, које укључује социјалну солидарност људи. 
То се покушава на разне начине. Један од њих веома је једноставан: 
недовољно финансирање таквих фондова из државне касе. Прво 
што се чини са било којом услугом која се намерава приватизо-
вати јесте то да се она поткопа како не би функционисала како 
треба. (...) Јавно образовање се веома слабо финансира и за њега 
се издвајају јако мала средства; много мања него што би требало. 
Наставници нису довољно плаћени. Ресурси су лоши. Уопште 

134 Др Јасмина Вујић (редовни професор на Беркли универзитету у Кали-
форнији и председник борда декана тог универзитета), „Америчка ис-
куства“, 2010.

135 Џон Ралстон Сол, исто.
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узевши, у току је озбиљан пад средстава за инфраструктуру. (...) 
Јавни систем постаје све лошији и неефикаснији, због чега је 
све мање популаран. (...) Преузели смо систем здравства, прива-
тизовали затворе и систем социјалне бриге, а сада смо кренули 
на школе. Следећа велика мета јавног новца – за којим идемо на 
паразитски начин, попут богаташа – јесте систем школства.“136 „На 
његово место ће доћи систем образовања који диктира неколи-
ко мултинационалних корпорација под плаштом демократије и 
слободе тржишта интелектуалних потенцијала читавих држава и 
чији је једини циљ остварење максималног профита за што краће 
време.“137

Капитал „види“ само оно што је способан да види – робу, тр-
жиште и профит. Ако је знање роба, учитељ је трговац – ученик 
муштерија. То је у старту антагонистички однос, а купопродају 
одликују – интерес и превара. Овај пословни однос, према еко-
номским рационалистима слободног тржишта који подржавају 
теорију јавног избора (Public choice) „треба“ да уобличи и хумане 
релације сходно економском моделу, посебно у здравству и шко-
ли. Ми смо кредитним механизмима Светске банке приморани 
да „уредимо“ свој јавни сектор према правилима теорије јавног 
избора чија је фундаментална претпоставка да су сви људи се-
бични, грамзиви и неодговорни. Стога је сваки хумани поступак 
потребно прорачунати, предвидети, програмирати. „Приватна 
институција има само један циљ – учинити људски фактор ми-
нималним, јер је то оно што добит чини максималном. (...) Ако се 
покаже да се то може постићи на начин како се ради у фабрикама: 
стандардизацијом, прописима, брзом заменом делова и односом 
према људима као да су лако заменљиви делови машине, онда ће 
то они, наравно, направити. (...) Лекари морају од администратора 
добити дозволу за лечење, иако ови нити су видели пацијента 
нити имају појма о случају. (...) Ако један лекар мора потрошити 

136 Ноам Чомски, исто.
137 Милан Узелац, „Метапедагогија I“, 2007, Вршац.
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двадесет сати седмично како би обавио додатну папирологију, то 
се не назива трошком и не рачуна се.“138 Тек у овој тачки назире 
се сва апсурдност идеологије слободне трговине која суштински 
нема никаквих додирних тачака ни са слободом ни са слободним 
друштвом. „Замењује га хипотеза о друштву које конституишу 
„појединци“. Ови „појединци“ (homo oeconomicus) су неисто-
ријски, идентични са онима који су наводно, с обзиром на порек-
ло човечанства, увек поседовали исте непроменљиве квалитете 
(егоизам, способност за прорачун и прављење избора ради личне 
користи).“139 „Све што је некада било непосредно доживљавано, 
удаљено је у представу.“140 „Живот заједнице у овим околностима 
пуки је привид. Ако нестаје непосредност, заједница у том тре-
нутку постаје хаотично комешање хетерогених елемената.“141 Било 
какав хумани квалитет се негира, јавна служба захтева одређе-
ни број поена, бодова и сати „стручног усавршавања“. Како каже 
професор Јован Чекић: „У деспотским друштвеним формацијама 
важно је докопати се неког места јер оно структуира сву моћ самог 
субјекта. Деспот може бити ретардиран, или чак имбецил, али сама 
функција места на коме се нашао чини га неограничено моћним. 
Србија је пуна провинцијалних деспота (...) и, уколико не зависите 
од њих, онда може бити забавно да се посматра како њихова моћ 
функционише, пре свега на штету свих, а онда и њих самих.“142 
Српско здравство и просвета су под акредитованом семинарском 
анестезијом. Каква пустош остаје иза људи који су поверовали 
да су само себични аутомати, више не треба ни коментарисати. 
Британски јавни сектор је својевремено претрпео катастрофалне 
последице оваквог приступа који је преузет из главног града нео-

138 Ноам Чомски, исто.
139 Самир Амин, исто.
140 Ги Дебор, исто.
141 Бела Хамваш, исто.
142 Јован Чекић, „Ковач сопствене сободе“, Новембар 2006, АМБИЈЕНТИ, 

Београд.
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либералног света – Вашингтона. Након тестирања на сопственом 
терену, теорија јавног избора постаје моћно неолиберално оружје 
у борби против слободног света, али и врхунска роба. Уз рецепт 
урушавања јавних институција, глобализатори испостављају и 
рачун у виду новог задужења.

„Кад би свет био пун себичних појединаца какве налазимо у 
економским уџбеницима, он не би могао функционисати, јер бис-
мо трошили већину времена варајући, покушавајући ухватити оне 
које варају, и кажњавајући оне који су ухваћени. Свет функцио-
нише само зато што људи нису тако потпуно себични чиниоци, 
као што то верује економија слободног тржишта. Претпоста-
вљате ли најгоре о људима, најгоре ћете и добити“143 „Лопова је 
много када држава обилује законима и наредбама.“144 „Етичност и 
адекватност услуга приватних и транснационалних корпорација 
у таквим секторима, као што су здравство, образовање, затво-
ри и социјалне службе све више се доводи у питање.“145 „Главни 
проблем овде јесте универзитетска заједница која не подучава 
елите да се уздигну изнад сопственог интереса и уског става. 
Она то не може јер је и сама склизнула у сопствени интерес 
и уски став што се веома лако дешава у свету професионалних 
корпорација.“146 „Нова дисциплина, која се зове бихевиорална 
економија, проучава да ли се људи заиста понашају као упрошће-
ни модел. Њихове студије показују да се само две групе у друштву 
стварно понашају са позиције личног интереса, у свим експери-
менталним ситуацијама. Једна од тих група су сами економисти, 
а друга група су психопате.“147

143 Ха-Џун Чанг, исто.
144 Лао Це, цитирано према Хуаи Нан Це, „Космички дух“, 2005, Либер, 

Београд.
145 Грејам Данкли, исто.
146 Џон Ралстон Сол, исто.
147 Adam Curtis, „The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom?“, 2007,  

BBC, London.
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„Човек постаје мудрим, духовно пунолетним, захваљујући 
процесу васпитања кроз који пролази и у којем долази до одређе-
них знања; тај процес одвија се кроз општење и у томе се мора 
видети и прави корен појма васпитања: човеку је потребан 
други човек да би постао човек.“148 „Ми смо људска бића. Контакт 
лицем у лице значи много.“149 „Многи данас глобални утицај тех-
нологије у замаху (ИТ) виде као негативан, док се за електронско 
учење путем телевизије, видеа и компјутера доказало да је далеко 
инфериорније од традиционалних усмених метода за елементар-
но образовање, перцепцију и развој критичког мишљења.“150 „Већ 
неколико година води се расправа о томе како се на компјутере 
и компјутерску опрему троши много новца, а продуктивност је 
незнатна. (...) Али постоји и могућност о којој нико до сада није 
расправљао. Да компјутери уопште не доприносе ефикасности у 
техничком смислу речи. Поплава информација у сваком случају 
има двојак карактер.“ Савремена педагогија, ипак, мало пажње 
поклања духовном свету ученика. „Дух не досеже живот, живот 
не досеже дух. Реализација нема могућности. На једној страни 
апстрактни идеалитет, на другој огрубела материјална пракса не 
налазе везу, јер човек новог доба не живи у духу уједињујуће 
љубави, него у своме ЈА.“151 Учитељ на својој тезги нуди „знање“ 
као обећање „бољег живота“ у суровом неолибералном свету. 
„Сведоци смо све учесталијих и све агресивнијих наступа (...) 
оних који својим примером и својом егзистенцијом недвосмис-
лено потврђују како знање ником више није неопходно, а да 
је продаја услуга и менаџерисање најадекватнији пут изласка из 
данашње кризе, и да ће се, кад сви постану „врли пословни свет“, 
проблеми разрешити сами од себе.“152 „Штавише, овај помак ка 

148 Милан Узелац, „Филозофија образовања I“, 2012, Вршац.
149 Ноам Чомски, исто.
150 Грејам Данкли, исто.
151 Бела Хамваш, исто.
152 Милан Узелац, исто.
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изједначавању са радом предводе менаџерски слојеви – државни и 
приватни. Криза, пак, у нашем друштву и економији и проистиче 
добрим делом од превеликог броја менаџера – то је баласт који 
вуче остатак економије. Ови менаџери – чувари корпоративизма 
– олакшавају вишим нивоима образовања док они настављају да 
деле знање на све уже специјализације.“153

Успех учитеља мери се успехом ученика. Шта данас значи 
успех? Онај ко успе да се успне у усвојеном хијерархијском ус-
тројству, углавном је „успео“ за себе. Често је „успео“ на рачун дру-
гих, осиромашених, експлоатисаних, маргинализованих. „Већина 
нас ради у преамбициозном друштву претрпаном информацијама 
(док она већина нас која не ради у таквим условима често гладује, 
неписмена је, налази се на дну друштвене лествице или је мен-
тално оболела). Свега има превише.“154 Друштво пројектује слику 
„успеха“ по сваку цену.

„Централна тема се данас врти око „квалитета“, што у ствари 
значи да нагласак треба да буде на томе да се кроз систем однегује 
најбоље за елитне структуре. Ово представља стандардни хије-
рархијски, корпоративистички прилаз.“155 Већина која „успеху“ 
тежи, даје тој слици легитимитет. Сурова економска машинерија 
„подмазује“ се новим жртвама, спремним да се у њу упрегну. 
„Модерни човек живи у обмани да зна шта жели, док у ствари 
жели оно што се од њега очекује да жели. Да бисмо то уважили, 
потребно је да схватимо да познавање стварних жеља није, као 
што већина људи мисли, релативно лако, већ да је то један од 
најтежих проблема које људско биће мора да реши. Тај задатак 
настојимо да избегнемо по сваку цену, прихватајући туђе циљеве 
као своје.“156 „Због тога целокупно човечанство новог доба има 

153 Џон Ралстон Сол, исто.
154 Кристофер Батлер, „Постмодернизам – Сасвим кратак увод“, 2012, 

Службени гласник, Београд.
155 Џон Ралстон Сол, исто.
156 Ерих Фром, „Бекство од слободе“, 1984, Нолит, Београд.
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лошу савест: зна да свему што каже, исповеда, захтева, објављује, 
тврди дугује реализацију. Скупља теорије, поставља циљеве, го-
вори о нивоу, објављује вредности – али говорник и објављивач су 
први који не мисле на подмирење дуговања. (...) Модерни дух није 
егзистенцијалан, што је само друга реч за то да је он безначајан и 
без духа и безличан и празан и нереализован.“157 Полако „плови-
мо“ ка новој кризи. Избор је, дакле, знатно сужен, а школа (умет-
ност, медији …) према економским рационалистима слободног 
тржишта треба да му обезбеди „насмејано лице“ продукцијом 
„сретне свести“. „Сретна свијест – вјеровање да је стварност ра-
ционална и да дани систем испоручује добра – одражава нови 
конформизам, један вид технолошке рационалности преведен у 
друштвено понашање.“158

Јавни сектор, демократске институције и социјална давања 
„у време кризе“ наводно представљају буџетски терет. Школе се 
„сналазе“ на тржишту, траже донаторе, зајмодавце и спонзоре. 
Преко капитала, у учионице улази корпоративна свест. „Демо-
кратски систем школовања (...) један је од најсигурнијих начина 
стварања и ширења тржишта за робу свих врста, а посебно оних 
у којима мода може одиграти улогу.“159 „Већ саме промене укуса 
потрошача доводе до боље продаје артикала тако да мода преузи-
ма примат у односу на културу.“160 „Морамо наметнути људима 
„филозофију бескорисности“ и побринути се да се усредсреде на 
„површне ствари у животу као што је конзумација на подручју 
моде“. Покушаћемо прогурати измишљене потребе.“161 Очекују 
нас, дакле, „немили догађаји“ попут оног када је ученик гимназије 

157 Бела Хамваш, исто.
158 Херберт Маркузе, „Човјек једне димензије“, 1968, Веселин Маслеша, Са-

рајево.
159 James Rorty, „Our Master’s Voice: Advertising“, 1934.
160 Кристофер Батлер, исто.
161 Ноам Чомски, исто.
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у Џорџији суспендован из наставе јер је на предавања дошао у 
Pepsi мајици на школски дан Coca Cole.162

У периоду када би школа могла да буде лабораторија дру-
гачијих, спасоносних, хуманијих решења, она (п)остаје конзер-
ватор погубно фрагментованог материјалистичко-предаторског 
менталитета, и одлаже решавање проблема. „У савременом свету 
доведена је у питање потреба за поседовањем знања и његовим 
стицањем.“163 Након пљачкашке приватизације у бившим „со-
цијалистичким“ државама назване „првобитном акумулацијом 
капитала“ преживели смо заправо дезакумулацију и разарање аку-
мулираног националног богатства, па тиме и разарање саме суп-
станце сваког националног (државног) суверенитета.164 Преостаје 
да будемо и више-мање пасивни сведоци разарања, комерцијали-
зације и приватизације школе, уз жаљење да је све могло бити 
другачије. „Да ли неразвијене земље могу учинити историјски скок 
из предтехнолошког у посттехнолошко друштво у коме овладани 
технолошки апарат може пружити базу за истинску демократију? 
Напротив, већи су изгледи да ће развој, наметнут тим земљама, 
довести до периода тоталне администрације, оштријег и крућег 
од оног који пролазе развијена друштва.“165 „„Реформа“ је једна 
од оних речи којих би се требало пазити. Промене се називају ре-
формама ако моћници стоје иза њих.“166

„Социјалистичка“ схватања у образовању, свакако, више нису 
у моди. Није, зато, захвално коментарисати изјаве попут оне фи-
лозофа Гашпар Тамаша да су унутрашње резерве капитализма 
у свету потпуно истрошене и да је последњих година, на највеће 

162 Carl Hiaasen, „Coke Day Lesson Leaves A Bad Taste“, 1998, Associated Press, 
Washington.

163 Милан Узелац, „Филозофија образовања I“, 2012, Вршац.
164 (http://www.aikb.net/t283-sta-je-kapitalizam).
165 Херберт Маркузе, исто.
166 Ноам Чомски, исто.
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изненађење свих, дошло до невероватног процвата марксистичке 
теорије, али је слободна мисао у школи сигурно осакаћена из-
бегавањем критички настројене литературе. Док највећи духови 
епохе, попут лингвисте Чомског, с правом слободну трговину и 
неолиберализам етикетирају злочином против човечанства, за нас 
су још увек „шанса за самостални развој“.

„Загонетно је већ то, што један народ, који се управо почиње 
ослобађати и обарати све баријере између различитих чланова 
народа, који почиње оснивати политичку заједницу, што такав 
народ свечано прокламира право егоистична човека, издвојена од 
својих ближњих и заједнице, штавише ту прокламацију понавља 
у тренутку, кад само најхеројскије самоодрицање може спасити 
нацију и које се стога императивно тражи у тренутку, кад жртво-
вање свих интереса грађанског друштва мора бити постављено 
на дневни ред и кад егоизам мора да буде кажњен као злочин.“167

„Ако реакција народа буде добро организована и ако поприми 
конструктиван облик, онда ће она успети поткопати и преокрену-
ти то, веома недемократско здање, саздано од међународних еко-
номских споразума који се желе наметнути свету. А ти споразуми 
су веома недемократски. (...) Дуг се не сматра важећим ако је намет-
нут силом. Дуг које земље трећег света имају јесте омражени дуг 
(„невољни дуг“). (...) Ако бисмо се држали принципа омраженог 
дуга – већи део дуга који имају земље трећег света једноставно би 
нестао. Све су то идеолошке одлуке, а не економске чињенице.“168

„Све веће тешкоће прилагођавања већ промовишу борбе жр-
тава – сељака за земљу, радника за боље плате, људи за освајање 
демократских права.“169

„Дани овог друштва су одбројани. Његови разлози и његове 
заслуге пажљиво су извагани и видело се да не претежу. Његово 

167 Карл Маркс, „Прилог Јеврејском питању“, 1953, Култура, Загреб.
168 Ноам Чомски, исто.
169 Самир Амин, исто.
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становништво је подељено на две стране, од којих једна жели да 
ово друштво нестане.“170

„Најфундаменталнија ставка у митологији данашње теорије 
техноглобализма гласи да ниједна земља, која тежи да постигне 
разумне стопе раста или животни стандард, не може више да се 
ослања само на властите снаге. (...) Мил се слагао са Керијевим 
моделом ослањања на властите снаге, заснованог на заједници, али 
га је требало створити образовањем, а не протекционизмом.“171

„У стварности, пак, широм Запада – не само у Сједињеним 
Државама – ми бежимо од тог простог принципа висококвали-
тетног државног образовања. Радећи тако, ми даље подривамо 
демократију. Постојање висококвалитетних националних држав-
них школских система за првих 12 или више година образовања 
представља кључ за демократију у којој се легитимитет налази на 
страни грађанина.“172

„Први корак према древној баштини не може бити ништа 
друго до ученичка покорност: јер човека не преображава техника, 
него дух“173

Наше друштво нема сопствену визију другачијег (бољег?) 
уређења, те ни наша школа нема визију другачијег (бољег?) 
друштва.

Остаје да чекамо да се нешто промени на глобалном плану. 
Тако смо још једном допустили да не будемо битни.

Јован Павловић
дипломирани математичар за

рачунарство и информатику

170 Ги Дебор, исто.
171 Грејам Данкли, исто.
172 Џон Ралстон Сол, исто.
173 Бела Хамваш, исто.
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ОБРАЗОВАЊЕ ЗА НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК, 
ОБРАЗОВАЊЕ У НОВОМ СВЕТСКОМ ПОРЕТКУ

На будућим је научницима да... открију колико по глави ко-
шта да се деца увере да је снег црн. Кадa се та техника усаврши, 
свака власт задужена за образовање више од једне генерације моћи 
ће да контролише своје поданике сигурно и без потребе за војском 
и полицијом.

Бертранд Расел: „Утицај науке на друштво“

Глобална мутација човечанства – мондијализам, Нови светски 
поредак, осмишљен и покренут од стране „елите моћи“, реализује 
се као научно технолошки тоталитаризам у форми кибернетског 
еугенизма који има за циљ успостављање тоталне и тоталитарне 
контроле, приватизацију генетске баштине човечанства и осло-
бађање планете од „сувишних ждерача хране1“– под чиме еуге-

1 Термин „бескорисне изелице“ ушао је у јавни дискурс током суђења на-
цистичким ратним злочинцима у Нирнбергу. Др Лео Александар који је 
био ангажован у Канцеларији главног тужиоца за ратне злочине у Нирн-
бергу имао је прилику да интервјуише немачке лекаре који су учество-
вали у еутаназији хендикепираних у Немачкој. У тексту објављеном 14. 
јула 1949. У New England Journal of Medicine, др Александар је написао: 

„У почетку се радило само о суптилним променама са нагласком на ос-
новном ставу лекара. Све је почело са прихватањем да постоји таква 
ствар као што је 'живот који није вредан живљења'. „Нацистички лекари 
су описивали пацијенте који су убијани као“ бескорисние ждераче“.

 Цитирано према: Euthanasia, Medical Science, and the Road to Genocide | 
Hacienda ...

 www.haciendapub.com/medicalsentinel/euthanasia-medical-science-and-
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ничари од Галтона до наших дана подводе највећи број људи на 
планети. До сржи еугенички2, Нови светски поредак убрзано за-
твара сва поља могућности људског хоризонта, доводећи светску 
популацију у ћорсокак – при чему је тек мали број људи свестан 
надолазеће интегралне катастрофе. Нејасан, клаустрофобичан 
осећај да су упаљени детонатори невидљивих логистичких бомби 
који неумитно откуцавају последње часове човечанства, успешно 
је прикривен трасама информационе и медијске технологије чија 
телеприсутност далеко надмашује Орвелову антиутопијску визију 
света Великог брата. 

Електроника представља моћно оружје за убијање реалности, 
водећу технологију хегемоније и систем апсолутног оружја Новог  
етског поретка. 

Настанак светске супер државе, подељене у три велике мега 
заједнице држава под контролом Светске владе, стрпљиво се ре-
алузује у три димензије: геофизичкој, технонаучној и идеолошкој. 
Поступност се показала као моћна и делотворна компонента ме-
тодологије Новог светског поретка. Како је то у свом говору из 

2 Банкарима – баронима пљачке, британској краљевској породици, ин-
дустријалцима у Енглеској и САД, својевремено ништа није могло одго-
варати више од научне елаборације њихових погледа на свет, оличених 
у теорији еволуције Чарлса Дарвина. Непосредно пошто се ова теорија 
појавила уследио је настанак псеудо науке – еугенике, која је своју ле-
гитимацију препознала у комбинацији теорија Томаса Малтуса, Чарлса 
Дарвина и Херберта Спенсера: социјалном дарвинизму и идејама по 
којима само најспособнији преживљавају у свету у коме је подела на 
супериорне и инфериорне расе, класе, народе и групе природна и у коме 
само супериорни „преживљавају“ и улазе у нов еволуциони ланац. 

 Будући да функционише као модус операнди елите, еугеника се данас 
имплементира у законске норме највећег броја држава у свету (наметање 
ГМО, одузимање права на воду, мандаторна вакцинација...) Генетика, 
биометрика, еугеника, компјутерска наука, од својих почетака развијане 
су као средства за тоталну контролу човечанства и слабљење људске 
онтологије.
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1968. под називом „Уједињене нације и алтернативне формулације 
– тежак пут до Новог светског поретка“, објаснио Ричард Гарднер, 
бивши заменик помоћника америчког државног секретара и аме-
рички амбасадор у Италији: 

„Укратко, зидаћемо кућу Новог поретка од темеља. Све ће то 
изгледати као велика „тутњајућа и зујећа конфузија“, да употребим 
познати опис реалности Виљема Џејмса, али ми ћемо еродирати на-
ционални суверенитет, део по део. Ерозија ће се показати као далеко 
ефикаснији метод од старомодног фронталног напада ... Неки од 
ових специјалних аранжмана требало би да се доведу у одговарајући 
однос са централним институцијама система УН“.3 

Глобалистан се успоставља макрофизичком егзоколониза-
цијом земаља и микрофизичком ендоколонизацијом људских бића. 
Кључни појмови за разумевање методологије којом се овај процес 
реализује су наметање глобалистичких закона, деловање планетарне 
пропаганде и увођење планетарног школског система. 

У својој књизи „Отворена завера“ из 1928. године H.G Wells, 
британски експерт за питања психологије ратовања, овако је опи-
сао овај процес: „Политички свет отворене завере мора ослабити, 
инкорпорирати и надрасти постојеће владе у свету након чега ће 
се лако успоставити као једна светска религија која ће прогутати 
читаво човечанство, постајући нова светска заједница. Успех новог 
поретка зависи од реализације огромног броја задатака, али на 
врху приоритета су успостављање планетарног пропагандног и 
образовног система“. 

Читавим низом различитих механизама разаран је стари по-
редак, како би Нови светски поредак у пукотинама разграђених 
држава уградио своју власт, свој апарат власти, и своје законе. Апа-
рат државе ставља се под власт Глобалистана. Неистомишљеници и 
противници се искључују, маргинализују и уништавају, након што 

3 Richard N. Gardner "The Hard Road to World Order" Foreign Affairs 1974.
Full text of "The Hard Road To World Order" – Internet Archive archive.
org/.../TheHardRoadToWorldOrder/HardRoadtoWorldOrder_dj.
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их Нови светски поредак прогласи политички и етнички опасним. 
Друштвени систем се премрежава структурама и кадровимапоста-
вљеним од Новог светског поретка чиме се покреће замајац промена 
супростављених интересима државе и народа. Непрекидно унутра-
шње „чишћење“ друштва по мери и критеријумима Новог свет-
ског поретка, постаје темељна димензија друштвеног нормирања.

Серијама закона и законских норми које Глобалистан на-
меће, обезбеђује се дејство микрофизике моћи која у потпуности 
прекрива друштвено тело. Глобални систем почива на интенцији 
да се сваки аспект живота стави под контролу и да све добије своју 
електронску копију која се информатичким аутопутевима одводи 
до централних компјутерских система Глобалистана. 

Менаџмент је водећа научна дисциплина чијим се корпусом 
техника, поступака и знања шири „гвоздени кавез нужности“ и 
успоставља крути механизам моћи која постепено присваја цело-
купност живота и контролише извор и порекло јединке. 

Научни менаџмент друштва отпочео је почетком двадесетог 
века радовима Фредерика Винслоуа Тејлора (Frederick Winslow 
Taylor), опседнутог максимализацијом ефикасности и стандар-
дизацијом не само фабричке производње већ и читавог друштва, 
које је, по његовом мишљењу било неопходно ревулиционисати у 
складу са технолошким напретком. Свест и навике људи постали 
су плен обраде по принципима научног менаџмента који је ство-
рио концепт човека, не више ослоњеног на себе, своју породицу и 
околину, већ човека – припадника имагинарне радне групе. Према 
том концепту изведена је промена система образовања, културног 
и вредносног система и индивидуализам је убрзано нестајао са 
хоризонта друштвено пожељних идеала и неопходних премиса 
ауторефлексије човека као бића слободе. Моћ појединца успешно 
је почела да се преусмерава у правцу користи за неког трећег, ко се 
и не појављује на сцени. 

Научни менаџмент је почео да ради на инжињерингу реално-
сти, да ствара концепте који у физичкој реалности не постоје и да 



УСПРС Колико коштају илузије

71

их потом уграђује у „срца и умове“ људи. Стратегија уништавања 
породице уско је повезана са идејом укидања права појединца чије 
је фокус са реалних животних потреба прешао на инжињерингом 
обликоване и у подсвест убачене „потребе“. Сужавање идентитета 
човека један је од базичних механизама на којима се заснива вели-
ки успех гушења мишљења и претварање човека у људски ресурс. 
Од индивидуума, човек је инжињерингом претворен у – пуки 
шраф у машинерији државе. 

Идеалан метод за спровођење циљева Глобалистана, социјал-
ни инжењери су препознали у Хегеловој дијалектичкој тријади: 
проблем – реакција – решење. Гуруи глобалистанског менаџмента 
за кризе, креирају проблем који људе уводи у стање страха, панике 
и шока – у коме безупитно прихватају унапред спремна решења по 
мери моћи4. Савремена употреба Хегеловог дијалектичког метода 

4 Ентони Сатон овако објашњава коришћење Хегелове дијалектичке мето-
де за успостављање Новог светског поретка: „Оперативна историја реда 
Лобања и кости може се разумети само у оквирима Хегеловог дијалек-
тичког процеса. Ради се веома моћном методу чије познавање и разу-
мевање објашњава историју бројних сукоба (Теза – антитеза – синтеза). 
Ко контролише сукобе на овај начин може да креира историју унапред. 

 На пример: Када Трилатерална комисија разматра управљани конфликт, 
као што интензивно ради у својој литератури, Комисија подразумева 
руковођено коришћење сукоба за унапред одређене циљеве – а не за тек 
краткорочне манипулативне циљеве. 

 Постојећа сила (теза) генерише супротну снагу (антитеза). Сукоб између 
две силе резултира формирањем синтезе. Теза је антитеза резултата у 
синтези. Синтеза је та која уводи Нови светски поредак. Без контроли-
саних сукоба Нови светски поредак се не може остварити. То објашњава 
зашто су међународни банкари подржали нацисте, Совјетски Савез, Се-
верну Кореју, Северни Вијетнам, против САД. „Конфликти“ све ближе 
воде свет успостављању једне Светске владе. Процес се наставља и данас.

 Sutton, Antony C. :“America's secret establishment: An Introduction to the 
Order of Skull and Bones“

 www.watchmenfaithministries.com/images/amer_sec_est_split_
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у циљу контроле људи ослања се на успех „фолс флег“ операција 
и пројектовање безобалног непријатеља. У склопу фабриковане 
економске кризе, безочне и безобзирне пљачке ресурса, укидање 
радних места и бизниса, овај метод је омогућио глобалистима да 
помоћу планираног и контролисног хаоса приватизују и присвоје 
највећи део Планете.

Крајњи циљ Новог светског поретка није само довршење 
убрзања историје већ и потпуно затварање могућности људског 
хоризонта. Јасно је да планери овог поретка намеравају да изведу 
мутацију без преседана. Стари делиријуми свих тоталитаризама 
о новом човеку, овога пута реализоваће се као испуњење сна Фа-
устовог ученика, фамулуса Вагнера, који је истински јунак нашег 
времена, одавно већ (како је то закључио Ханс Мајер) нобеловац за 
физику, хемију, генетику или молекуларну биологију... Хомункулус 

– славно дело које настаје у тишини – и уз помоћ ђавола – је генетич-
ки модификовани киборг који ће средином овог миленијума (како 
предвиђају гуруи трансхуманизма) уступити планету машинама. 
То је програмски циљ Глобалистана и на тај начин се планира ис-
пуњење сна научника – еугеничара који су своје теорије развијали 
током протеклих 200 година, углавном у Енглеској, Немачкој и САД. 

Дистопије као програмски документи
Новог светског поретка

Нови светски поредак се реализује као комбинација дисто-
пијских пројекција Џорџа Орвела и Олдоса Хакслија, припадника 
највиших структура естаблишмента, са задатком да направе модел 
будућег тоталитарног система.

1948. године, Ерик Блер, енглески новинар и писац, познатији 
као Џорџ Орвел, написао је иконички дистопијски роман „1984.“. 
У овом роману, Орвел описује тоталитарну државу Великог брата 
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којом руководе технократе. Владавина се реализује помоћу систе-
матског и константног надзора и надгледања путем свеприсутних 
телеекрана. Држава великог брата је џиновски паноптикон чије се 
постојање оправдава вођењем непрекидног рата између три гло-
балне светске државе. Савези се мењају али то становници орве-
лијанске државе никада не дознају, будући да се у министарствима 
истине непрекидно мењају наслови и садржаји архивираних нови-
на. Примењују се различите технике прикривене и јавне контроле 
свести и масовног убеђивања. У „1984.“, Орвел уводи стратешки 
концепт „новоговора“, обавезујућег за све становнике државе. О 
употреби новоговора стара се „полиција мисли“, а свако одступање 
представља „зломисао“ – „злочин мишљења“. Употреба новоговора 
има за циљ да онемогући масе да се супротставе моћи државе, бу-
дући да „двоструки говор“ доводи до когнитивне дисонаце и кон-
стантно слаби способност човека да мисли. Како се речи мењају, 
губи се њихово значење у друштву. Под слободм почиње да се под-
разумева ропство; мир се представља као рат, а лаж као истина.

Томас Хенри Хаксли, учитељ Х.Г. Велса, био је изузетно везан 
за Чарлса Дарвина и остао је познат као „Дарвинов булдог“. Међу 
његовим бројним потомством су и двојица веома утицајних људи 
свога времена: Џулијан и Олдос Хаксли. Сер Џулијан Хаксли био 
је еволуциони биолог и човек који се нашао на месту првог гене-
ралног секретара УНЕСКО-а (организације УН за науку, културу 
и образовање). Не изненађује чињеница да је генерални секретар 
УНЕСКО-а, Џулијан Хаксли, био најпре потпредседник, а потом 
и председник Британског еугеничког друштва. 

Олдос Хакли, 1932. године, пише предиктивну дистопију 
„Врли нови свет“, у којој описује будућу државу у којој се успоста-
вља технократска владавина заснована на научним достигнућима 
генетичког инжињеринга и константној употреби фармацеутских 
дрога које омогућавају да човек заволи савоје заточеништво у Вр-
лом новом свету. У интервјуу за Би-Би-Си, 1953. године Олдос 
Хаксли је овако објаснио суштину своје предиктивне дистопије: 
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„Ако желите да бескрајно владате, неопходно је да обезбедите прис-
танак оних над којима владате и то ће се делимично реализовати 
употребом дрога, као што сам то и предвидео у свом Врлом но-
вом свету, а делимично новим техникама пропаганде којима ће 
се премошћавати рационална страна човековог ума и деловати на 
подсвест, дубље емоције и физиологију. То ће човека довести до 
тога да заправо заволи своје ропство и људи ће на један патолошки 
начин почети да буду срећни у Врлом новом свету“. 

Образовање за Нови светски поредак

Да би „елита“ успоставила апсолутну моћ неопходно је да 
своју владавину реализује над целим светом и над сваким пољем 
људског живота. У домену егзоколонизације то подразумева стал-
но освајање нових неутралних територија, а у домену ендоколо-
низације – свођење људи на скуп реакција, при чему су њихова 
убеђења и мишљење сувишни.

Хана Арент је, суочивши се са искуством нацизма, закључила 
да циљ тоталитаризма нису тлачења, тортуре, убиства, геноцид, 
неподношљиве масовне патње, тотална доминација, већ да је циљ 
је да се збрише човечност људи. Концентрациони логори и логори 
смрти служили су, сматра ауторка Извора тоталитаризма, као ла-
бораторије у којима је доказано основно уверење тоталитаризма 

– да је све могуће. Иако су те лабораторије коришћене за најраз-
личитије експерименте (укључујући медицинске, чији су ужаси 
до детаља забележини на суђењима лекарима Трећег Рајха), ови 
експерименти су од мањег значаја. Прави циљ тоталне доминације 
је претварање људске врсте у скуп непроменљивих, идентичних 
реакција, која онда може да се замени било којим другим: претва-
рање у врсту која није више сасвим људска. 

Најважнији феномен, феномен сувишности (учинити људе 
сувишним), по Хани Арент, основна је карактеристика тотали-
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тарних система а уништење савести, убијање моралне личности, 
најважнији корак у успостављању система у коме је све могуће. 
Индивидуалност човека, као јединствену одлику људске личности, 
веома је тешко уништити зато што суштински зависи од природе 
и сила које је немогуће контролисати вољом, но, након убијања 
моралне личности, утире се лак пут нестанку различитости и ин-
дивидуалности.

„Они који теже тоталној доминацији морају да униште сву 
спонтаност, коју ће само постојање индивидуалности увек гене-
рисати, и да трагају за њом и у најприватнијој сфери, ма како не-
политична и безазлена она изгледала“.5

Свести човека на скуп реакција, условних и научених рефле-
кса, човека који се лако може заменити, предуслов је за реализацију 
неограничене моћи, која је у природи тоталитарних режима. 

„Тоталитаризам не тежи деспотском владању људима, већ сис-
тему у коме су људи сувишни. Тотална моћ се може постићи и 
очувати искључиво у свету условних рефлекса, у свету марионета 
без трага спонтаности. Управо зато што су човекове снаге толико 
велике, њиме се може у потпуности владати тек када он постане 
примерак животињске врсте зване човек.“6

Теолошким језиком говорећи „то је дрзак покушај уништа-
вања Божје креације и преображавања људи у „изопачене живо-
тиње7“.

Идеал тоталитарне власти, по Хани Арент, је и уништавање 
слободе као живе политичке реалности, при чему се не ради само 
о простом ограничавању појединачних или системских слобода, 
већ о систематском брисању љубави према слободи и стварању пре-
дуслова у коме ће људска бића заборавити на саму идеју о слободи. 

5 Арент, Х., Извори тоталитаризма, Београд 1998., стр. 463.
6 Ибид., стр. 464.
7 Бернстин, Р., Одговорност филозофа, Београдски круг, Београд 2000, стр. 

400.
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Инжењери Новог светског поретка методично реализују овај 
циљ. Успостављање контроле и доминације над друштвом у Гло-
балистану, реализује се употребом језика, образовног система и 
медија. Успех социјалне контроле и програмирања почива на упо-
треби псохолошких техника усмерених на моделовање базичних 
одлика људског понашања  какве су конформизам и навике. Власт 
функционише као грабљиви систем који заробљава енергију поје-
динца стављајући је у погон за покретање новог циклуса своје све 
веће моћи. Покоравање ауторитету и онеспосбљавање појединца 
за преиспитивање и критичко мишљење, својеврсна прохибиција 
мишљења, путем медија и школског система утискују се у психу чо-
века на нивоу несвесног. Неподлегање контроли, радикализам и по-
буна против општеприхваћеног програмирања прогресивно доводе 
појединца у стање одбачености: такви људи ће бити мање вољени, 
они ће бити третирани као аутсајдери, према њима ће бити предузе-
те мере социјалне прохибиције. Школски систем који се успоставља 
кроз серију цепидлачких закона, одредби, мера и препорука, делује 
као моћна брана за развијање свести о значају слободе за поједн-
ца. Постепено човек престаје да преиспитује шта слобода значи за 
њега самог, да ли је и колико слободан; цивилизација постаје царство 
неслободе, права човека се повлаче из система, индивидуализам 
се укида. Профитна оријентација друштвене организације, своју 
кулмнацију достиже у претварању човека, његове јединствености, 
креативности, слободе у – људске ресурсе, материјал за разградњу 
и трансформисање. 

Овај процес је отпочео двадесетих година прошлог века када 
је људска психа постала простор бесомучне колонозицаје од стране 
психолога, пропагандиста и ПР менаџера, савршено се уклапивши 
у фундаменталне промене образовног система које су биле у пуној 
експанзији. Школски систем је плански почео да производи гене-
рације немислећих људи, потпуно несвесних концепата који им 
се намећу и сила које моделују њихове умове. Отпочео је процес 
одвајања људи од реалности и наметања готових конструката у 
образовног процесу који је престао да испитује реалност.
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Образовање за Нови светски поредак уведено је најпре у САД 
и СССР који су функционисали као лабораторије за испитивање 
стратегија програмирања, условљавања и заглупљивања ученичке 
популације. 

Образовни систем у САД развијао се по пруском моделу засно-
ваном на истраживању које је у 19. веку спровела пруска влада са 
циљем да испита како моделовати људе да послушно служе држави. 
У том систему доминирале су теорије о три варијанте едукационог 
система: једна је важила за интелектуалну елиту; друга за слуге ин-
телектуалне елите, такозване професионалце: докторе, правнике, 
итд. док је трећа била намењена масама. Едукација као врста науч-
не контроле ума имала је за циљ да од треће групе начини војнике 
чији ће мозак бити тако испран да никада неће постављати питања, 
већ ће слепо извршавати наређења. 

Како је то показао Џон Тејлор Гато, водећи критичар образо-
вног система САД и Запада, 1932. француски филозоф и министар 
образовања, Виктор Казн увео је програм који не само да је кон-
солидовао пруски систем образовања у француским школама већ 
је имао велке реперкусије на образовни систем у САД. Томас Мен 
(Thomas Mann) је дао позитивну оцену пруског модела образовања 
Образовном одбору САД 1. новембра 1839. године.

Централизација образовања у САД у духу пруског модела во-
дила је далекосежним променама усмереним ка стављању образо-
вања у функцију великог бизниса, потирању академских стандарда 
знања и промени карактера нације. 

Психологија као наука убрзано је продирала у сваку пору об-
разовног процеса. „Отац напредног васпитања“ у САД, Џон Дјуи, 
психолог, фабијански социјалиста, реформисао је образовање у 
САД (и СССР-у) у складу са увидима које је у Лајпцигу развијао 
Вилхелм Вунт, са чврстим уверењм да се применом условљавања 
по моделу стимулус-одговор, ученици могу уобличити за нови 
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друштвени поредак8. Пруски психолог Вилхелм Вунт, један од уте-
мељивача модерне психологије, закључио је у својим радовима да 
људско биће не поседује душу те да се може програмирати, попут 
аутомата или робота – биолошког андроида. 

Дехуманизација човека, његово кондиционирање на стиму-
лус/одговор програм, истраживана у оквиру теорије бихејвиори-
зма, у радовима америчког психолога Б. Ф. Скинера добила је модел 
по коме је релизовано оно што је Скинер назвао „операционално 
кондиционирање“ – условљавање различитим „позитивним“ и 

„негативним“ стимулусима. Као позитивни стимулуси уведени су 
новац и награде, док су негативни довођени у релацију са казном 
и шоковима.

Операционално условљавање, како се показало, није имало 
никакав ефекат на антиауторитарне појединце, оне који се противе 
ауторитету, док је савршено функционисало код инфантилних, од 
ауторитета зависних појединаца и постало је принцип по коме је 
обликовано обавезно образовање у САД. Реформа образовања, из-
ведена на основу синергије радова Вилхелма Вунта, Ивана Павлова, 
Скинера и других психолога који су људе изједначили са машином, 
довела је до пустошења личности, одузимања истинских људских 
права и претварања људи у људске ресурсе.

Строго структурирана настава постепено је разводњавана раз-
личитим бихејвиоралним и другим допунским програмима – „пси-
хотерапијом“, „модификацијом понашања“, „психоедукационим 
методама“, „обучавањима осетљивости“, који су имали за циљ да 
модификују ставове, уверења и вредносни систем ученика. Аудио-
визуелни програми конципирани су тако да делују на емоционална 
и афективна стања. Крајњи циљ ових програма био је уклапање у 
одређени осмишљени калуп и норме компјутеризованих процена.

8 Упореди: Dennis L. Cuddy: “The Conditioning of America”; The Christian 
News, New Haven, Mo., December 11, 1989.
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Школе су постале институције за тренинг деце како би поста-
ла „људски ресурси“ – закључила је Шарлота Изербит, бивши виши 
саветник у Министарству за образовање САД, ауторка студије: 

„Намерно заглупљивање Американаца“9 – и ту нема никаквог го-
вора о образовању. Деца се тренирају како би омогућила повећање 
профита за глобалисте. Треба, међутим знати да након што конди-
ционирање постане основ едукације – цивилизација умире. 

Створена је илузија образовања оних који завшавају школе од-
ређеног степена, док је пажљивом применом програма, фаворизо-
вањем специјалистичког знања, производњом теорија и увођењем 
тестова, створена класа „интелектуалаца“ који пристају уз систем 
ма шта се у њему одигравало. „У школе је уведен систем „поли-
тички коректних“ информација, тако да у америчком образовном 
систему никада не можете да дођете до података о томе на који 
начин су се језуити инфилтрирали у све верске системе, какав је 
обим пљачке изведене током крсташких ратова и слично. Уместо 
тога, степен информација које вас форматизују као слугу система 
се непрекидно повећава“10.

Шарлот Томсон Изербит је као бивши виши саветник у Ми-
нистарству за образовање САД у првој администрацији Роналда 
Регана открила дугорочни стратешки план Фондација ослобођених 
пореза да трансформишу Американце од одлучних индивидуала-
ца и људи спсобних и оспособљених да решавају проблеме у земљи 
у испране мозгове и пуке шрафове Глобалистана. Отпуштена је на-
кон што је обелоданила документе који су указивали на курикулуме 
по којима је спроведена свеопшта компјутеризација наставе у САД. 

9 Charlotte Thomson Iserbyt: The Deliberate Dumbing Down of America www.
deliberatedumbingdown.com/MomsPDFs/DDDoA

10 America’s Road to Ruin Transcript of Charlotte Thomson Iserbyt speaking on 
the Secret History of Western Education: the Scientific Destruction of Minds 

– a video production by Alex Jones and PrisonPlanet.com and InfoWars.com,  
May 2011; Length 1:14:50.
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Међу документима под насловом „Побољшање образовних вешти-
на помоћу технологије“ – Шарлот Изрбит је пронашла и нацрт 
пројекта под називом: Project BEST –“PROJECT DESIGN FEATURES” 

„Шта можемо контролисати и чиме манипулисати на федералном 
нивоу?“ 

Књига Шарлоте Томпсон Изербит, „Намерно заглупљивање 
Американаца“ ,темељи се на документима Министарства образо-
вања у Вашингтону у које је увид имала у време када је тамо радила. 
Ови документи откривају јасан план промене образовног система 
у средство програмирања перцепције маса како би се произвеле 
неуке и покорне одрасле особе које ће служити влади и корпора-
цијама попут робота који не постављају питања и који подржавају 
програм централизоване контроле човечанства путем глобалне 
Светске владе.

„Образовање“ је, заправо, постало моделовање перцепције уче-
ника из којих је неопходно одстранити све моралне, психолошке 
и перцепцијске препреке жељеној друштвеној промени и уласку 
у потпуно ропство. Систем је замишљен тако да усађује следећа 
животнa гледиштa:

•	 Истина долази од ауторитета.
•	 Интелигенција је способност памћења и понављања.
•	 Тачно памћење и понављање се награђују.
•	 Непокоравање се кажњава.
•	 Прилагођавај се интелектуално и социјално.

Деца и млади припремају се да буду зупци у централном по-
гонском зупчанику Новог светског поретка као новог колективи-
тета. Индивидуалност се повлачи у корист колективног мишљења 
како би се још више појачао притисак на оне који не желе да буду 
конформисти. Ставља се нагласак на „стратегијама групног учења“ 
и сва деца у групи морају постићи одређене циљеве пре него што 
група може да крене даље.
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„Обавезно образовање је постало ништа друго до школа за 
слуге система“ каже историчар Ричард Гроув, писац сценарија за 
филм „Стање ума“11. 

Шездесетих година прошлог века, у САД названим „луде шез-
десете“ започиње даљи рад на увођењу образовног процеса који је 
имао за циљ да преобликује појединца, не као индивидуу већ као 
део групе. Овај процес одвијао се у склопу система преузетог од 
стране менаџера: планирање, програмирање, менаџмент буџета 
(PPBS) постају modus operandi свих министарстава у влади САД. 
Промена друштва у смеру који одговара успостављању Новог свет-
ског поретка захтевала је примену метода социјалног инжињерин-
га који је имао за циљ стандардизацију (роботизацију) људског 

11 Документарни филм „Стање ума – психологија контроле“ (State of Mind: 
The Psychology of Control), премијерно приказан на сајту Prison planet, 
17. јула 2013. приказује процес којим је моћна елита успела да веома ус-
пешно моделује умове људи тако да они изгубе практичну способност 
контроле властитих судбина, остајући потпуно несвесни функциони-
сања технологије моћи која делује у форми новог, невидљивог тоталита-
ризма. Аутори филма су режисери и активисти Џејмс Лејн (James Lane) и 
Крис Ејмери (Chris Emery). Синтеза знања, увида и објашњења која се у 
филму износе, откривају да је највећи део онога у шта верујемо заправо 

– брижљиво осмишљена масовна обмана која се утискује у нашу свест 
и моделује нашу подсвест, предиктивно програмирајући људски род. 
Филм испитује науку контроле која је еволуирала током генерација, тако 
да диктатори, силници и корпоративни луткари могу профитирати од 
нашег незнања и ропства. Испод наковња школског система, медија и 
индустрије забаве, рођена је нова популација робова, потпоно неспо-
собна да сагледа реалност и своје место и улогу у њој. Ричард Гроув 
(Richard Grove), историчар и форензичар, писац је сценарија за филм а о 
стању ума говоре доктори, психолози, психијатри, команданти одељења 
за психолошки рат војске САД: Едвард Грифин (G. Edward Griffin), Даг 
Валентајн (Doug Valentine), Шарлота Изербит (Charlotte Iserbyt); Џон 
Рапапорт (John Rappoport); Курт Хаскел (Kurt Haskell), Кеј Бич (Kaye 
Beach), као и новинар Алекс Џонс (Alex Jones) дају у филму одговоре на 
питања: Да ли смо програмирани? Да ли су наши умови под контролом? 
У којој мери и од кога? Шта то значи за будућност човечанства?
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бића – како би се у једном тренутку читава популација без отпора 
уклопила у агенду Новог светског поретка. У ту сврху ангажовани 
су такозвани „агенти промене“.

Професор Џон Гудлед (John Goodlad), први агент промене у 
САД који је тридесет година био финансиран од стране фондација 
изузетих од пореза, изјавио је 1969. године да ће централно питање 
21. века бити контрола образовања. Основно питање које ће се тада 
поставити неће бити: какво је знање најбоље већ како учинити да 
људи раде оно што ми желимо12.

У САД су шездесетих година 20. века донета два протокола 
која су омогућила да процес намерног заглупљивања америчке по-
пулације буде спроведен у основним и средњим школама. Први је 
Бихевиорални научни програм за едукацију наставника (BSTEP), а 
други је каталог бихејвиоралних модификационих програма, пуб-
ликован од стране владе САД под називом Pacesetters in Innovation 
који ће бити примењени у школству (написан на 564 стране). Овај 
каталог и његова примена омогућили су, каже Шарлота Изербит, 
да се заједничким напорима униште и последњи остаци традицио-
налног академског образовања, замењујући га системом контроле 
ума који гарантује стварање „Новог светског човека“ који више не 
би био способан да се супротстави и оспори тоталитарну политику, 
како своје, тако ни Светске владе13. 

Програмирању нису подвргнути само ученици већ и наста-
вници. Како у својој књизи „The Underground History of American 
Education“ показује Џон Тејлор Гато, између 1967. и 1974 обука на- 

12 John Goodlad, “A Report from the State Committee on Public Education 
to the California State Board of Education—Citizens for the Twenty-first 
Century—Long Range Considerations for California Elementary and 
Secondary Education,” 1969.

 Упореди: Ibid; стр.56.
13 Упореди: Charlotte Thomson Iserbyt, The Deliberate Dumbing Down of 

America, стр. 56. 
 www.deliberatedumbingdown.com/MomsPDFs/DDDoA.sml.pdf
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ставника у САД била је тајно преузета од стране малог броја при-
ватних фондација, одабраних универзитета, тинк-тенк органи-
зација и владиних агенција које су деловале у оквиру Бироа за 
образовање САД. Темељи на којима је почивала трансформација 
образовања наставника били су: 

1. Екстензивна вежба владе у футурологији која се одвијала 
под називом Дизајнирано образовање за будућност, 

2. Пројекат за бихејвиоралну обуку наставника, 
3. „Таксономија образовних циљева“, Бенџамина Блума, огро-

ман приручник на преко хиљаду страна који је утицао на 
сваку школу у Америци. 

Сваком државном министарству за образовање саветовано је 
да постане „агент за промене“.

Пројекат за бихејвиоралну обуку наставника, јасно је показао 
интенцију својих креатора – успостављање „безличне манипула-
ције наставника“, након чега ће „мали број људи бити у стању да 
постигне контролу над њиховим мишљењем“. Сваки појединац 
добиће свој идентификациони број који ће омогућити послодавцу 
и осталим контролорима да га прате и, уколико је потребно, делују 
на њега на сублиминалном нивоу. Мала одабрана „елита“ почела је 
да прати и контролише рад професора и наставника.

Увођењем Новог светског поретка, заглупљивање популације 
постаје глобална обавеза и задатак „образовног“ система сваке 
појединачне државе.

Глобализација образовног процеса, као један од примарних 
задатака у успостављању Новог светског поретка, реализује се кроз 
деловање организација УН, фондација и бројних владиних и нев-
ладиних структура појединачних земаља који функционишу као 
агенти промене. Карнегијева фондација за унапређење образовања 
и остале организације у Карнегијевом ланцу, као и Рокефелеров 
Генерални одбор за образовање, главни су финансијери образовног 
инжењеринга за Глобалистан. Фондације изузете од плаћања по-
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реза (Карнегијева, Рокфелерова, Фордова...) највећим делом су од 
свог оснивања усмеравале своје фондове на програмирање инди-
видуе, њену форматизацију и инструментализацију. Контрола об-
разовања била је један од примарних метода. Фондације нипошто 
нису издавајале тако велике своте новца за програме образовања 
из филантропских побуда већ како би промениле мишљење, свест 
народа, кроз једну или две генерације. 

Једини пут када је Конгрес САД, на основу уставних овла-
шћења испитивао рад великих фондација изузетих од плаћања 
пореза било је током заседања Ријсове комисије (1952-1954). Рокфе-
лерова, Карнегијева, Фордова фондација су том приликом изјави-
ле главном истражитељу, Норману Доду, да раде под директивом 
председника САД, и да им је пре педесет година дат задатак да раде 
на уништењу индивидуализма у САД како би омогућили спајање 
Америке са Совјетским Савезом и довели до стварања Новог свет-
ског поретка.

У својој књизи из 1966. под називом „Трагедија и нада“, про-
фесор са унивирзетита Џорџтаун, Керол Квигли (Carroll Quigley) 
исписује „праву историју света нашег времена“. У овој својој књизи 
Квигли детаљно описује тајно друштво, делимично финансирано 
од стране банкара лорда Ротшилда, покренуто од стране Сеси-
ла Роудса и предвођено лордом Алфредом Милнером и људима 
окупљеним око часописа „Спољни послови“ („Foreign Affairs“) 
које Квигли назва „Милнерова група“. Ова књига, написана на 
око хиљаду страница, документује и декодира преузимање свет-
ских процеса од стране владајуће елите, стациониране у Британији, 
која је користила модел „владавине и контроле над пуним спек-
тром“ како би финасирала комунисте, фашисте али и демократе 
и републиканаце у САД, омогућавајући делотворност илузије о 
постојању супротстављених табора. Финансирање ових процеса 
имало је за циљ настанак глобалног колектива за светско стано-
вништво, док се елита изузима од свих закона и правила која се 
прописују за планетарну популацију. Једна од важних карика у 
ланцу успеха Новог светског поретка било је привлачење најбољих 
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студената из читавог света који су стипендирани како би у одго-
варајућем тренутку заузели своје место у систему Великог брата. 
Програми стипендирања, попут програма универзитета Роудс, 
не само у Британији већ широм света, имали су за циљ стварање 
интернационалног труста мозгова чији је задатак програмирање 
нових генерација које је требало да преузму контролу владиних, 
корпоративних и медијских система, када дође време за преузи-
мање појединих држава од стране Новог светског поретка. 

Најпотпунију анализу трансформације образовног система 
у и за Глобалистан, како на глобалном плану тако и у Србији, дао 
је Владимир Димитријевић у студији објављеној под насловом 

„Нови школски поредак“. У књизи се показује да су циљеви који 
треба да буду постигнути у оквиру глобалистанског школског сис-
тема: разарање традиционалних вредности и веровања друштва, 
нарочито хришћанства; наметање глобалистичких уверења да је 
светска колективистичка држава једино решење за све проблеме. 
Да би се „лихварска интернационала“ успоставила, неопходно је 
обликовати појединца у складу са њеним захтевима.14 

Димитријевић нам пружа увид у хронологију глобалистич-
ких тенденција које су поставиле оквир за „школокауст“ – убијање 
образовања које се замењује техникама контроле ума и формати-
зације појединца по мери Новог светског поретка. Аргументација 
коју Димитријевић износи, потврђује и оно што су најистакнутији 
критичари реформе образовања у САД континуирано доказивали: 
да су глобалистичке тенденције биле идентичне и заједничке и ко-
мунистичком Истоку и капиталистичком Западу, што је још један 
доказ и потврда да је комунистичка револуција била режирана и 
финансирана од елите моћи и коришћена као простор за експери-
ментисање чији ће се резултати примењивати у оквиру Агенде 21. 

14 Упореди: Димитријевић, В. Нови школски поредак – глобална реформа 
образовања и коначно решење „српског питања“; Легенда, Чачак, 2005. 
стр. 64.
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УН су најважнији агент глобалне промене образовног система 
и највећи спољашњи ауторитет који се одржава упркос бројним 
доказима да су њене организације и агенције ангажоване на реа-
лизацији бројних програма у оквиру еугеничког пројекта. 

Међу бројним активностима УН на стварању организационе 
структуре за успостављање глобалног система за испирање и ин-
жињеринг мозгова, је и оснивање „Института за изучавање 21. 
века“, чији је циљ да „подстакне образовање у глобалном правцу“. 
Оснивање овог института подржали су УНЕСКО, Светска банка и 
Рокфелерова фондација. Овај институт један је од оних који треба 
да допринесу Новој духовности у складу са увидима садржаним у 
књизи „Ново постојање: обликовање глобалне духовности“ која, 
како каже Димитријевић, „постаје манифест новог школства“. 

„Књигу је написао Роберт Милер, дугогодишњи директор Еко-
номског и социјалног савета УН, ученик Алисе Бејли, и секташки 
гуру Шри Ћинмој“. На међународном скупу посвећеном курику-
луму у Холандији... државе учеснице позвале су западне државе 
и Јапан да усвоје „world core curricilum“ заснован на Милеровој 
књизи.15 

Сексуално васпитање у знаку идолатрије хомосексуализма и 
покрет за Ново доба задобијају повлашћено место у „образовним“ 
институцијама Новог светског поретка.

Ништа необично за доба у коме је отворен пут новом еуге-
низму који фаворизује вештачку селекцију, генетичку модифи-
кацију и води чисти рат против права на рађање у планетарним 
лабораторијама, широко отвореним блиставој будућности генет-
ски модификованих врста спремних да дочекају дан када ће их 
машинска цивилизација неповратно заменити.

Ментално здравље и когнитивно стање, предмет су контину-
ираног старања и бриге Новог светског поретка. Психијатријска 
експертиза у проценама „менталног здравља“ и употреба психо-

15 Упореди: Ibid: стр.71..
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тика и антидепресива, електронско евидентирање „поремећаја“ 
има веома важну улогу у диференцијацији школске популације16. 
Деца која се лако не прилогођавају системском програмирању до-
бијају дијагнозу по којој имају „потешкоћа у учењу“, „проблеме у 
понашању“ или „поремећај дефицита пажње“, класификованих у 
категорију психолошких и бихејвиоралних „поремећаја“ који се 
решавају – фармакотерапијом. Нови светски поредак по хакслијев-
ској рецептури решава проблеме недостатка ентузијазма према 
Великом брату... Четири милиона деце је на психоманипулативном 

16 По којим дијагностичким критеријумима ће ово разврставање напре-
довати можемо претпоставити на основу најновијег дијагностичког 
приручника за менталне поремећаје Америчке психијатријске асоција-
ције, својеврсног глобалистичког психијатријског Манифеста, који је 
допуњен новим правилима и списком нових менталних поремећаја 
(ДСМ-5). Класификација ће постати основ за имплементацију не само 
стратегија „биоетичког“ масовног дрогирања човечанства већ и чипо-
вања.

 По новој класификацији Америчке психијатријске асоцијације у мен-
талне поремећаје убрајају се:

 - Orthorexia Nervosa – „психички поремећај“ заокупљености припрема-
ма здраве хране, планирање јеловника, редовна вежба и борба против 
пестицида, хербицида и конзерванса у тој мери да се особа не осећа 
добро уколико једе нездраву, калоричну и масну храну.

 - PAB – Passive-aggressive behavior (Пасивно-агресивно понашање) – 
Понашање којим особа на пасиван начин агресивно опструира неки 
општедруштвени циљ или улогу;

 - “Organized Stalking” односно „организовано ухођење“ – „мисао да вас 
Влада или тајне службе надзиру и прате помоћу технолошких алата“ од 
сада ће бити повезан с параноидним поремећајем личности (Ф60), упр-
кос чињеницама које је недавно открио Едвард Сноуден у контексту 
програма Призма, које недвосмислено показују да је свеобухватно над-
зирање и шпијунирање целокупне светске популације увелико у току;

 - Промене расположења, сметње памћења, поремећај пажње, и радње и 
активности које произилазе из афинитета, такође представљају разлог 
смештања у психијатријску установу по ДСМ-5 класификацији.
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„леку“, Риталину, само у Сједињеним Америчким Државама, док је 
преписивање терапије Риталином, у Британији у току протеклих 
десет година, учетворостручено.

Ментално здравље и когнитивно стање предмет су контину-
ираног старања и бриге Новог светског поретка. То је потврђено 
и на међународној конфернцији у београдском хотелу „Парк“ (мај 
2013) одржаној под називом „Побољшање: когнитивно, морал-
но и побољшање расположења“ на којој су најпознатији светски 
ауторитети у области „биоетике“, водеће „етичке“ дисциплине 
Новог светског поретка, изнели своје елаборације о неопходном 
поправљању људске когниције и морала – фармаколошким сред-
ствима. Интелектуално и морално побољшање је, и по речима 
професора Џона Хериса са Унивезитета у Манчестеру, неопход-
но. Али та промена ће неминовно водити нашем нестанку. Или 
професоровим речима: „Допустите да објасним. Мислим да људи 
у будућности неће постојати. Људи ће наставити да еволуирају и 
како се догађа у еволуцији, да би опстали, људи ће морати да се 
мењају. А та промена ће нас вероватно учинити једном битно дру-
гачијом врстом. То је неминовно. Међутим, да бисмо ми, односно 
та врста опстала, она мора постати више интелигентна, отпорнија 
и здравија.“ 

Или, преведено са орвелијанског новоговора: Дрогирана по 
мери ДСМ-5 класификације која ће постати основ за наметање 
не само стратегија „биоетичког“ масовног дрогирања човечан-
ства, већ и чиповања.

„Две главне гране медицине будућности у нашем Врлом но-
вом свету, сматра Миодраг Вуковић, биће психијатрија, која ће 
одређивати ко је „поремећен“ и хирургија која ће уграђивати све 
што психијатрија налаже у циљу отклањања „поремећаја“ и „по-
бољшања“ врсте. Хирургија ће омогућити реализацију „поправки“ 
и „преправки“ човековог тела по налогу етичких комитета Новог 
светског поретка. Погледајте: Буш је у априлу 2002. г. покренуо Ко-
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мисију за ментално здравље17 која је спровела широку кампању за 
испитивање „менталног стања“ популације. Само у школском сис-
тему те године „испитано“ је 52 милиона ученика и око 6 милиона 
учитеља, професора и других запослених. Испитивања су обухва-
тала и предшколски систем. Након „истраживања“ – неподобни су 
одстрањени. Наравно, све се одвија у савршеној координацији са 
Биг фармом, фармацеутским бизнисом који по профиту надмашује 
све остале укључујући војно-индустријски комплекс, препоручен 
увелико од стране биоетичара задужених за рационализацију ма-
совног дрогирања светске популације у циљу „побољшања когни-
тивних и моралних својстава“.

Класификација поремећаја ће представљати основ и за чи-
повање. Ставке које су нам презентоване су „транспарентне“. Али 
постоје и „неотпаковане“ ставке, које ће у датом моменту бити ак-
тивиране (обелодањене)“18. 

17 Комисија је основана под називом „Нове слободе за ментално здравље“ 
(New Freedom for Mental Health), представљала је рутинску контролу 
менталног здравља за свако дете у САД, укључујући и предшколце. Буш 
је овластио 25 федералних агенција за извршење овог задатка.

 Види шире у: Димитријевић, В. Нови школски поредак – глобална ре-
форма образовања и коначно решење „српског питања“; Стр.75.

18 Проф. др Миодраг Вуковић: Добродошли у Врли Нови Свет – Печат
 www.pecat.co.rs/.../prof-dr-miodrag-vukovic-dobrod...
 Проф. др Миодраг Вуковић: Добродошли у Врли Нови Свет. Интервју | 

Биљана Ђоровић | jul 19, 2013 00:37 ...
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Патологија као природан биопродукт19

Социјална патологија је природни биопродукт школовања за 
Нови светски поредак, закључак је који изводи Џон Тејлор Гато20, у 
поглављу под истоименим насловом, објављеном у студији: „Под-
земна историја америчког образовања“. Последице које овај систем 
производи, погубне су и по појединце и по друштво у целини. Реч 
која их обједињује је – заглупљивање. Школе су постале оружје за 
масовно заглупљивање деце и омладине. 

Школски систем који је припремио америчку децу за Глоба-
листан према закључцима Гатоа произвео је:

 – Децу која су равнодушна према свету одраслих, његовим 
вредностима и достигнућима; она одбацују универзално 
људско искуство које је гомилано хиљадама година. Трајна 
инфантилизација као последица оваквог школовања поста-
ла је свеопшти феномен;

 –

19 Patology As a Natural Bioproduct
 Наслов поглавља у књизи: An Underground History of American Education 
 mhkeehn.tripod.com/ughoae.pdf; стр.356.
20 Џон Тејлор Гато (John Taylor Gatto), легендарни амерички професор са 

преко 30 година професорског искуства својим иновативним присту-
пом образовном процесу омогућио је да се велики број његових ђака 
(углавним црнаца из сиромашних породица) упише на најпрестижније 
америчке универзитете, чиме је навукао гнев естаблишмента. Аутор је 
више књига о образовању које критикују обавезно школовање, његову 
идеологију, историју и последице: 

 Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling (1992). 
 The Exhausted School (1993). 
 A Different Kind of Teacher: Solving the Crisis of American Schooling (2000). 
 The Underground History of American Education (2001). 
 Against School' (2003) 
 Weapons of Mass Instruction: A Schoolteacher's Journey through the Dark 

World of Compulsory Schooling (2008)
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 – Децу која више немају у себи радозналост. Децу која не могу 
да се концентришу ни на послове које сама одаберу да раде. 
Децу која су обликована педагогијом: „промене канала“ у 
духу стратегије „а сада нешто другачије“. Децу која не могу 
да схвате да се исте лажи сервирају на сваком ТВ каналу 
мејнстрим медија;

 – Децу која имају веома сиромашан осећај за будућност, и за 
везу која постоји између садашњости и будућности. То су 
деца која немају осећај за традицију и прошлост. Она ни-
када неће бити у стању да остваре духовну везу са својим 
прецима;

 – Децу која немају осећај за трагично и несрећу; која се под-
смевају слабостима, која непрекидно издају своју породицу 
и пријатеље, која показују презир према онима којима је 
потребна помоћ. То су деца осуђена да живе сама, да остаре 
са горчином, да умру у страху;

 – Децу која не могу да поднесу интимност и истину. Децу која 
се маскирају ликовима које су видели на телевизији са свим 
извитоперењем људске природе у њима. Иза маске крије се 
обогаљена душа. Да би то прикрила ова деца се плаше блис-
ког пријатељства;

 – Матријалистички оријентисану децу која су уобличена да 
рангирају све и мере све: „најбоље“, „највеће“, „најгоре“. Све 
је у њиховим умовима преупрошћено и подељено у појед-
ностављене категорије. Суд који могу да донесу може се ти-
цати само новца – у кешу. Однос према правим вредностима 

– уопште не постоји;
 – Зависну децу која израстају у особе без интегритета, инди-

ферентне према судбини човечанства. Особе које никада 
неће моћи да пробуде у себи своје интринсичне способности 
каква је мудрост.

Последице су нужне, неопозиве и далекосежне.
Због чега је као доминантна шема мишљења, испитивања, на-

учних идеала и мерења знања, наметнут тест? 
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Ни мало случајно, будући да је тест парадигма успешног 
кружног процеса експерименталног прилагођавања на сталне 
интерференције. Резултат је – постепено одумирање саме могућ-
ности размишљања и на нивоу појединаца и на нивоу друштва. 
У друштвени дискурс ступају интерференције, кружна процесу-
ирања експерименталних техника прилагођавања. Оно што се 
на тај начин спознаје није стварност и није знање, ни критичко 
мишљење.

Но, ни знање ни спознаја нису циљеви обрзовања за Нови 
светски поредак.

Критичко мишљење? Заборавите. 

Компјутеризација школског система – у сусрет 
машинској цивилизацији

Нови школски поредак савршено се уклапа у транформационе 
мреже које ће омогућити да се поново на дневни ред стави ста-
ри делиријум о „новом човеку“, оном који заслужује да преживи. 
Појединци који не могу да се прилагоде, биће приморани да нес-
тану, као некадашњи дивљак, уз буку и бес Великог брата и његове 
медијске хидре. 

Какав ће бити тај нови човек за ново доба? 
Далекосежни планови Новог светског поретка тичу се управо 

тог новог човека и реализују се увођењем компјутера у васпит-
не и образовне иституције од најранијег узраста детета. Идеја о 
употреби компјутера у програмирању ученика датира из 1963. 
године. „Улога компјутера у будућим инструкционим системима“ 
(THE ROLE OF THE COMPUTER IN FUTURE INSTRUCTIONAL 
SYSTEMS) представљала је додатак монографији „Аудиовизуални 
комуникациони преглед“ и настала је као пројекат Националне 
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асоцијације за едукацију САД21. У поглављу под називом „Лако 
учење, промена става и тренирање за доношење одлука“ каже се 
да је један од веома битних аспеката употребе компјутера њихова 
употреба као машина за промену ставова. 

Трагични феномен прогона менталног и аналогног у корист 
инструменталног и нумеричког поступка и откриће аутоматског 
знања, генеришу амнезију као последњу фазу орвелијанске фор-
муле која обезбеђује тријумф Глобалистана над људским сећањем. 
Изложени неизрецивом техничком загађењу, као врста потпада-
мо под законитост судбине потпуног извршења. Догматизам по 
коме се техника изједначава са прогресом, омогућио је да се гото-
во у потпуности игнорише тоталитаризам технологије која делује 
најснажније на децу, неповратно их трансформишући у бића која 
карактерише заборав врсте.

Још је експлозивни Маклуанов геније детектовао медије као 
експанзивни онтолошки ентитет чије силе улазе у резонанцу са 
човековим сензоријалним и неуролошким системом, и главне пра-
вце далекосежних последичних промена: замену хронолошке уза-
ступности времена симултанизмом и тренутношћу и, последично, 
укидање разликовања прошлости, садашњости и будућности; са-
жимање и нестанак географског простора; нестанак аутономнне 
личности, слабљење и нестанак идентитета. „Када једном предамо 
своја чула и нервни систем у руке приватног власника средстава 
за комуникацију можемо се опростити од наших очију, ушију и 
нерава. Од њих неће остати – апсолутно ништа.“22 

21 March/April, 1963 supplement of Audiovisual Communication Review 
(Monograph 2 of the Technological Development Project of the National 
Education Association [Contract #SAE9073], U.S.Office of Education, Dept. 
of Health, Education and Welfare: Washington, D.C., 1963.

22 Уп., Mcluhan, M., Understanding Media. The Extensions of Man, Toronto. 
McGraw-Hill, 1964.
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Епистемолошка стратегија коју је применио на студије тех-
нологије и технолошког искуства, моделована по методу Томе Ак-
винског respondeo dicendum23 и фигури лавиринта као архетипа 
људског стања (Аквински, а потом и Џојс) омогућила је Маклуану 
интелектуални продор у саму суштину техноструктуре, пуну свест 
о томе да нас технолошка порука преузима не споља већ изнутра 
и далекосежно разумевање технологије као новог еволутивног 
локуса у процесу колонизације биологије, тела од стране техно-
логије: технолошки сензоријум пребацује људску свест и чула у 
техничку апаратуру која их симултано преводи у сопствено поље 
и враћа натраг у људско тело представљајући се као људска био-
логија. Процес је цикличан и резултира тихим спајањем човека и 
технологије. Ради се о катаклизмичној појави у којој технолошки 
императив постаје доминантан и конститутиван за све аспекте 
људског живота.24 

Последица је настанак сајбер-менталитета којем одговара 
синхронизација емоција и поништавање осећаја за реалност.

Управо на овакве исходе рачунају планери Новог светског 
поретка. Онтолошки трансфер потпуног извршења зацртан је у 
његовим документима, књигама и пројектима по којима се људи 
увелико редукују на предвидиве алгоритме, а њихов ум мапира и 
трансферише у машине које се проглашавају „суперинтелигент-
ним“. Стратешки документ по коме се овај процес одвија носи 
наслов „Стратешка питања будућности / Ратови будућности [до 

23 Његови (Томе Аквинског, прим аут.) ’текстови’ могу се сматрати виви-
секцијом свести у акцији. Вештина и памет којима он скицира своје дело 
представљају кубистички пејзаж, идеалан за велике интелектуалне уз-
лете попут погледа из авиона на земљу. McLuhan, M., „Joyce, Aqinasantic 
Process“, Renascence 4(1), Autumn, 1951, pp. 3-4.

24 Симултаност и истовременост као производ деловања медија и културе 
коју обликују, развијани су у Medium is the Massage.
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2025]“ (Future Strategic Issues/Future Warfare [Circa 2025])25. Доку-
мент датиран на 1. јул 2001. године (презентован неколико ме-
сеци пре рушења Светског трговинског центра, 11. септембра 
2001.) представља power point презентацију рада објављеног у 
издању Института за студије безбедносних технологија (Institut 
for Security Technology Studies, Darmauth Collefe) у оквиру зборни-
ка радова под називом: „Нове технологије – Препоруке за бор-
бу против тероризма“ (Emerging technologies: Recommendations 
for Counter-Terrorism)26. Аутор рада, Денис Бушнел, водећи је 
научник у НАСА Ленгли истраживачком центру (NASA Langley 
Research Center), одговоран за надзор и формулацију напредних 
технолошких програма. Пројекат је настао у сарадњи НАСА Лен-
гли и великог броја агенција међу којима су најпознатије DARPA, 
CIA, FBI, DIA, US Air Force, SBCCOM, Army After Next, ACOM 
Joinnt Future, National Research Council, USAF 2025, USAF NWV... 
укључујући и аустралијско министарство одбране, што показује 
да се ради о стратешком плану глобалних размера. 

Презентација показује стратешке правце развоја и примене 
информационе, генетичке и нано технологије уз велику помпу и 
усхићење могућностима које отвара технонаука, као нова воља за 
моћ. Технолошка револуција, економски трендови и природа рато-
ва, разматрају се у овом документу у контексту постојања недефи-
нисаног непријатеља, но, анализом се показује се да је „непријатељ“ 
против кога се покреће рат будућности – сам човек.

Да би се пројекат „убрзане еволуције“ човека обавио, уводи 
се читав низ принудних глобалних закона који омогућавају да се 
корпорацијским активностима и геоинжињерингом реализује 
планетарно глобално загревање / загађење / умирање шума, што ће 

25 Session I – Future Strategic – Dr Dennis Bushnell [Read-Only] – Fedge 
fedgeno.com/documents/future-strategic-issues-and-warfare.pdf

26 EMERGING TECHNOLOGIES - Dartmouth College
 www.dartmouth.edu/~engs05/md/.../Emerging_Tech/ETech.pdf
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се пропагандним и манипулативним научним и медијским актив-
ностима приписати људском роду као врсти чиме би се планетарна 
популација припремила за спровођење Агенде 21, чији је главни 
циљ измештање највећег дела људске популације у гигантске ме-
галополисе, одузимање технологије и права на кретање изван од-
ређених, законом прописаних раздаљина, исхрана по прописаним 
правилима, као и апсолутна контрола. Технологија производње 
хране ће, према овом документу, након 2020. бити препуштена био/
нано технологијама, након чега ће уследити – „потпуни прелазак 
у виртуелни свет“. 

Пројектована еволуција реализује се дизајнирањем људског 
генома и његовим мењањем као и спровођењем пројекта „Дечији 
ум – Будућност роботске и људске интелигенције“, који је 1988. го-
дине поставио професор Ханс Моравек, језуита, научник који се 
бавио „физиком бесмртности“ у оквиру Института за роботику 
Карнеги Мелон као и на институту Стенфорд. Моравек је, поред 
веома успешног рада у области роботике, на основу Моровог зако-
на предвидео да ће се роботи развити у нову врсту око 2030 – 2040. 
године и развио сценарио тог процеса. У потоњој студији „Ро-
бот: од машине до трансцендентног ума“, објављеној 1989. године, 
Моравек је, генерализујући Моров закон, предвидео одигравање 
онога што је назвао „ватра ума“ која ће интегрисана кола убрзано 
превести у стадијум суперинтелигенције. Трећа врста деловања 
усмерена је на генетичка укрштања различитих врста као и на тзв. 

„усмерену еволуцију“. 
Документ НАСА-е: „Стратешка питања будућности/Ратови 

будућности [до 2025]“ представља темељни документ чија досада-
шња планирана и документом утврђена реализација потврђује да 
се ради о пројектованом и програмском уништењу људског рода и 
успостављању роботске цивилизације. У склопу овог пројекта 
је и деловање Института за сингуларност, научне институције 
коју је основала НАСА у сарадњи са Војним истраживачким цен-
тром САД. Институт је основан у лето 2009. а на његовом челу су 
Питер Диамандис (Peter Diamandis) и водећи гуру трансхумани-
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зма, Реј Курцвеил (Ray Kurzweil), директор инжињеринга у Гуглу. 
Курцвеил је аутор седам књига, од којих је пет доспело на листу 
бестселера у САД. „Доба духовних машина“ (The Age of Spiritual 
Machines) је преведена на 9 језика и била најпродаванији књига 
на Амазону, у области науке. И Курцвеилова књига „Сингуларност 
је близу“ (Singularitу Is Near) доспела је на прво место најпрода-
ванијих књига књига на Амазону у области науке и филозофије. 
Његов најновији бестселер носи наслов: „Како створити ум: тај-
на људске мисли је откривена“ (How to Create a Mind: The Secret of 
Human Thought Revealed). Курцвеил верује да ће машине достићи 
тачку преокрета у односу на примат људске интелигенције 2029, а 
да ће до 2045. године започети период невероватно брзог развоја 
машина, након чега људи неће моћи да одрже корак са „суперин-
телигенцијом“. Једина шанса, да људски род опстане у условима 
такве машинске „надмоћи“, по предвиђањима Реја Курцвеила, је 
да се споји са машинама. 

Да је трансхуманизам средишњи глобалитаристички циљ, 
сведочи и закључак број 20, Европске групе за етику у науци и 
новим технологијама27, која је разматрајући етичке аспекте упо-
требе имплатационе СМАРТ технологије, показавла беспоговор-
ну спремност да се глобалистичка ера развија у контексту про-
мене људских биолошких карактеристика, након обезбеђивања 
законских основа за њихову промену. Етичка питања употребе 
имплантационих микро чипова, Европска комисија сматра те-
мељним за постојање у информатичкој и технотронској ери, те је 
снажно подржала усвајање новог Habeas Corpus акта који би под 
називом Habeas data  уважио промену околности и омогућио да се 

„цивилизацијски домети“ трансформације човека правно признају 
и подрже. Ти цивилизацијски домети подразумевају потпуно нов 
концепт индивидуе, и разумевање да је „тело данас како физичко 
тако и електронско – недовршен концепт који се може мењати из-

27 http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/index_en.htm
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над његове антрополошке датости и нормалности – у контексту 
технологије“.

Европска комисија је истакла неопходност трансформације 
људске расе, кроз развој телу пријатељских технологија, чиме је 
заправо препоручила киборгизацију. 

Људска суштина, по препоруци етичких комитета „цивили-
зоване Еуропе“ биће подвргнута променама врсте, посредством у 
тело убачених различитих електронских направа, поткожних и 
смарт-чипова. 

Да ли ће деца, моделована по протоколима Новог школског 
поретка, која лебде у етру телекомуникација, бити у стању да у 
матриксу призову и траг сећања на своје тужно порекло?

Биљана Ђоровић
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О МЕРЉИВОСТИ, О МЕРИ – И О ШКОЛАМА

Читам у дневном листу Atlanta Journal – Constitution од 28. ја-
нуара 2011. године да постоји основана сумња да су више десети-
на наставника па и директора кришом ушли у своје школе током 
једног викенда прошле године. Камере их нису откриле, али су их 
одале сигурносне картице („security cards“) којима су отварали ор-
мане и фијоке да би дошли до тестова CRCT („Criterion – Referenced 
Competency Test“). Сумња се да су насртавници под окриљем ноћи 
исправљали ђачке тестове. Како пише Atlanta Journal – Constitution, 
24 наставника су удаљена из наставе. (Нису још избачени јер њи-
хова кривица није још доказана, већ су распоређени на послове 

„каталогизирања и наручивања уџбеника“). Истрага је у току, до 
сада је саслушано 280 људи.

Док пишем овај текст, поступци су још у току. Постоји спор 
између школа и градских власти око тога ко заправо треба да води 
истрагу. Изгледа да ће се извући један наставник основне шко-
ле Глен Хевн (Glen Haven), јер је објаснио зашто је преко викенда 
улазио у зграду. Школа има један мали акваријум, неко је морао 
да храни рибе.

Тражим контекст у којем би све ово могло да добије неки 
смисао. Атланта ми није непозната, одлазим тамо од 1988. не по 
неколико месеци. Почетком деведесетих, наша деца су више пута 
су била ученици основне школе у Атланти неколико месеци. Имао 
сам и сусрете са неколико њихових наставника, али то је било по-
одавно, почетком деведесетих. Последњи пут сам срео америчког 
средњошколског наставника у Атланти пре три године у једном 
тржном центру (Phipps Plaza). Купио сам сендвич у једном ресто-
рану брзе хране, било је мало људи, младић који ме је послужио 
заподенуо је разговор. Питао је где радим, рекао сам да радим на 
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универзитету Емори. Он је рекао да смо заправо колеге, јер је и он 
педагог, ради у некој средњој школи (рекао је којој), али му треба 
нека додатна тезга да допуни плату. Често ми је о школама причала 
и супруга једног пријатеља Чеха. Он предаје математику на Емо-
рију, док му супруга (исто Чехиња) ради у основној школи. Од ње 
сам чуо да су боље наставничке плате око 40 или 50 хиљада долара 
годишње. Можда су негде и више. (Мој познаник из Phipps Plaze 
је вероватно добијао мање). 40 или 50 хиљада није толико колико 
то звучи код нас. У Америци се говори о бруто платама. Од тога се 
плаћа порез. Трошкови живота у Америци су виши него у Србији, 
мање су и социјалне бенефиције (мада су оне све мање и код нас). 
Ипак, чињеница је да се са бруто платом од 40 или 50 хиљада сигур-
но може пристојно живети у Атланти. Исто је тако чињеница да се 
тиме још не обезбеђује угледан статус. Не могу да заборавим једно 
необично питање у току интервјуа који је на CNN-у (који је такође 
из Атланте) дала Моника Луински (Lewinski). То је било неколико 
година након афере Клинтон – Луински. Новинар ју је питао да ли 
би након тако високог искуства „могла да се уда за једног столара 
или средњошколског професора“. Новинар је очигледно тражио 
неке упечтљиве примере скромног положаја. Било ми је чудно да 
се сетио баш средњошколског професора. Када сам ја био ђак, имао 
сам утисак да су средњошколски професори међу најважнијим 
људима града (Зрењанина). Можда је то тада тако и било. Моника 
је избегла одговор.

Из мог случајног мозаика информација које имам о школама 
у Атланти, додао бих и причу већ пометуте супруге мог чешког 
колеге о томе како је заоштрена борба против дроге. У готово свим 
школама су постављене сигурносне камере, а у неким школама у 
тоалетима се налазе полицајци (или полицајке), јер се дрога управо 
тамо најчешће користи или продаје. 

Тражећи објашњење, ређам ове комадиће својих успомена и 
информација у вези са школама, но то вероватно није довољно да 
би се дао одговор на питање који је то друштвени контекст у којем 
могуће (или чак и логично) да наставници кришом улазе у сопс-
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твене школе током ноћи, неовлашћено узимају задатке (које пишу 
њихови сопствени ђаци), па потом фалсификују задатке, тако да 
би испали бољи него што јесу.

Мислим да се контекст формира заправо већ подуже. Ствари 
су се убрзале када је 2002. године председник Буш увео програм 
No Child Left Behind (могло би се превести можда као „Немојмо 
напустити ниједно дете“). Тада су у целој држави организовани 
тестови за проверу знања из читања и математике1. Резултати су 
били поражавајући. Након тога, да би школе биле подстакнуте да 
боље раде, државне субвенције су постале условљене резултатима 
тестова (пре свега из читања и математике). Развој догађаја је сле-
дио тржишну логику. У 71% школа смањен је број часова из исто-
рије, географије, биологије, цртања и других предмета, да би више 
времена остало за читање и математику, те да би ђаци могли бити 
бољи у дисциплинама које су релевантне у такмичењу2. У Тексасу, 
на пример, у више школа су удвостручили број часова из читања и 
математике у шестим и седмим разредима (наравно, на штету ос-
талих предмета). Да би се одржали у такмичењу за државне паре, у 
125 школа су одлучили да се уопште не предају други предмети сем 
читања, математике и гимнастике. Директор једне од ових школа 
Семјуел Херис (Samuel Harris) је изјавио да су ово можда драконске 
мере, али су неопходне. (Семјуел Херис је раније био потпуковник 
америчке војске).3

Домен CRCT се током последњих година ширио, па су у тесту 
нашли место и неки нови друштвено – политички приоритети. 
Тако на пример, у држави Џорџија (чији је главни град Атланта) 
донет је закон према којем се и против малолетне деце може во-
дити исти кривични поступак као против пунолетних, ако би та 

1 Reading and Math (с тим да „reading“ тј. „читање“ подразумева више од 
простог умећа да се чита и пише).

2 Schools Cut Back Subjects to Push Reading and Math, New York Times, 26. 
март 2006.

3 New York Times, 26. март 2006. цитирани чланак.
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малолетна деца починила нека од посебно тешких дела, названа 
„Седам смртних грехова“ (Seven Deadly Sins). Након што је донет 
тај закон, деца у школама Џорџије уче који су ти смртни грехови. 
То има неког смисла ако се сматра као циљ да деца знају за шта 
им прете тешке казне. Са друге стране, многи родитењи се проти-
ве да тринаестогодишњи дечаци и девојчице уче одбојне детаље 
тога шта се сматра „тешком содомијом“, силовањем и слично. У 
Atlanta Journal – Constitution од 30 јануара 2011, видим једно писмо 
читалаца у којем Морин Дауни (Moreen Downey), мајка троје деце, 
каже да нема мајке нити оца који би желели да им деца уче такве 
ствари. Но додаје, да вероватно нема шансе да се ствари мењају, 
јер је познавање „Седам смртних грехова“ постала материја теста 
CRCT.4

Од резултата тестова зависи колико ће школа имати пара, ко-
лико ће наставника имати посао и колике ће им бити плате. Уз 
нешто цинизма могло би се рећи да је циљ педагошке професије 
који је током многих векова остао вишеслојан и измицао про-
стим дефиницијама, постао одједном једноставан, јасан и мерљив 
бројкама. Распршиле су се дилеме шта је заправо адекватно, пе-
дагошко достигнуће. Сврха професије је постала прозирна, а ост-
варење је постало мерљиво путем збира који се добија на CRCT – 
тесту. Другим речима, смисао позива школског наставника постаје 
припремање за CRCT. Сасвим је логично, да је почело ужурбано 
прилагођавање тој сврси, те да је смањена (или чак елиминисана) 
настава из предмета који нису релевантни за CRCT. Убрзо су уведе-
ни и нови часови тренинга за тестове. Тај тренинг у неким школама 
траје и по три месеца (непосредно пред тест) и замењује (искључује) 
све друге активности. Свежа иновација су психолошке припреме 
за CRCT. Ефекте није тешко предвидети. Ако је мера успеха и услов 
преживљавања CRCT, онда се и ђачка и наставничка активност 

4 ting the „Seven Deadly Sins“, Atlanta Journal – Constitution, 30.01.2011.
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усмерава на CRCT, и драматично се сужава то што би наставници 
могли да пруже и што би ђаци могли да постигну.

Треба рећи и то, да проблем није ограничен само на Атланту. 
Дневни лист USA Today доноси специјалну репортажу са насло-
вом „Много начина и много разлога за наставнике да варају на 
тестовима“.5 Ова репортажа показује да се проблем јавља на целој 
територији САД. Постоје разни начини „помагања“. Рецимо, на-
ставник прати оловку ђака, гледа у који је кружић ставио знак, те 
прекрсти руке и тиме даје знак да је ђак погрешио. Наведени су и 
бројни други начини помагања/манипулисања. Пошто се форму-
лари тестова испуњавају оловком, погрешни одговори могу нак-
надно бити избрисани и замењени исправним одговором (од стра-
не наставника). Забележени су и случајеви у којима није ухваћен 
кривац, али је тешко замисливо да није било манипулације. Тако 
на пример, у школи Крофут (Crofoot) у држави Мичиген, ученици 
3. разреда су 2003. године имали 39% успешних одговора из мате-
матике, док је 2005. године постигнута је стопостотна успешност.

Религија мерљивости 

Једно од ширих и сложених питања са којима нас суочава 
CRCT је питање мерљивости. Врло се често – и не без разлога – 
наглашава тесна веза између мерљивости и објективности. У својој 
познатој књизи Поверење у бројеве – потрага за објективношћу у 
науци и јавном животу, Теодор Портер каже, да бројке имају по-
себну привлачност за бирократе, који се највише критикују због 
пристрасности и арбитрарности. Одлука која се доноси на основу 
бројки се међутим доима као безлична и коректна. Путем кванти-
фикације се стварају одлуке а при томе се ствара дојам да и нема 
одлучивања. Објективност даје ауторитет службеницима, који 

5 For techers, menz ways and many reasons to cheat on tests – USA Today, 11. 
март 2011 – текст почиње на насловној страни.
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иначе имају веома мало сопственог ауторитета.6 Портер додаје, да 
је објективност неопходна за правду и рационално управљање. 
Али вишак објективности ... слама индивидуалне субјекте, ома-
ловажава мањинске културе, девалвира уметничку креативност, 
и дискредитује стварну демократску политичку партиципацију.7

Када је реч о школама, нема никакве сумње да оцењивање 
ђака има смисла и да је то неопходно. Оно што је, међутим, специ-
фично за CRCT, то је развлашћивање професора, одвајање оцена 
од наставника. Све то има неког смисла ако се прихвати премиса 
да се путем оцена мери и школа, и професор. Али да ли је заиста 
логично да се оценама мери професор? Оцене ђака сигурно говоре 
нешто и о професору, али је сигурно и то да оцене нису једини 
показатељ учинка професора. Оцене наравно зависе и од талента 
ђака. Професор може васпитањем понешто и да коригује, може 
да подстакне неке позитивне особине, али је немогуће очекивати 
да ће професорски рад потпуно неутрализовати утицај обдаре-
ности или среће. Дакле, једноставно речено, оцене не зависе само 
од тога колико је добар професор. Затим, добре или лоше оцене 
нису једини могући резултат доброг или лошег педагошког рада. 
Васпитање има утицаја у различитим слојевима формирања лич-
ности. Мерљивост путем оцена и тестова има смисла, али не може 
да заузме цео животни простор, не може да замени стварност. 

Живимо у време религије мерљивости. Читам у НИН-у од 7. 
априла 2011. под насловом „Таоци професорских плата“, да је ус-
тановљено ... да нам је професорски кадар у просеку стар и недо-
вољно образован, а да им је заинтересованост за ученике далеко 
испод европског просека. Оцена њиховог ентузијазма је 65, а нијед-
на земља која је учествовала на ПИСА тестирању нема испод 82.8 

6 Thodore Porter, Trust in Numbers - The Pursuit of Objectivy in Science and 
Public Life, Princeton University Press 1995, 8.

7 Porter, Op. cit. 3.
8 „PISA“ значи „Programme for International Student Assessment“ (Програм 

за међународно оцењивање студената).
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Или, да наведем други пример, New York Times од 5. фебруара 2011. 
доноси табелу из које се види да је ниво демократије у Тунису 2,8, 
у Египту 3,1, у Мароку 3,7, у Израелу 7,5, у Алжиру 3,4, у Саудијској 
Арабији 1,8, у Турској 5,7. Тачно тако. Ентузијазам наставника ос-
новних и средњих школа у Србији је тачно 65 (не 63, или рецимо 
71). Иначе, бројчане показатеље ентузијазма сам сретао и раније 

– али су они били без научних претензија. На пример, у банатском 
(можда не само банатском) народном стиху каже се: 

Иде Мица преко села,
Шесет посто невесела...

За сада од бројчаног показатеља ентузијазма не зависи плата, 
па не примећујем да би се ного говорило о томе како се заправо 
мери ентузујазам, нити чујем да би људи радили на поправци свог 
коефицијента ентузијазма. Ако међутим, као што је то често случај, 
егзистенција зависи од бројки, људски простор и људско понашање 
ће се прилагодити критеријумима мерења. Истовремено, све што 
је немерљиво постаје мање – више безначајно, ирелевантно.

Вратио бих се на Портерову опаску, да вишак објективности 
(мерљивости) „слама индивидуалне субјекте“. По свему судећи, 
мерење педагошког рада путем бројки не доприноси угледу и 
достојанству професора. Вероватно због тога (или и због тога), ме-
рење се примењује пре свега у сфери оних слојева чији је друштве-
ни положај у последње време ослабио. Тестови добијају све шири 
простор. Не примењују се само код мерења резултата рада, већ 
и код мерења подобности за педагошки рад. Такви тестови, на-
равно, имају и позитивне стране. Они можда нису и не могу бити 
савршени и безгрешни, али сигурно могу да елиминишу неке људе 
који нису подобни за наставнички позив. Истовремено, тест добија 
неки примат над годинама школовања (кандидат за наставника 
је морао да заврши одговарајуће школе). Поред тога, тестови се 
нужно ослањају на шеме, и за људе чија егзистенција зависи од 
тестова, те шеме постају границе. И у Србији су недавно уведени 
тестови за подобност наставника у основним и средњим школама. 
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Мере се интелигенција и личност. Колико знам, министарство је 
састављање тестова поверило струци (психолозима), те предпос-
тављам да су тестови на адекватном стручном нивоу. Све је то у 
тренду. Није међутим у тренду да се претходно размишља о гра-
ницама мерљивости. Не знам да ли се претходно настојало да се 
перципира положај у који се доводе субјекти тестирања (који иначе 
треба да имају адекватну школску спрему за педагошки рад). Чуо 
сам да једно од питања тражи да се објасни шта значи „окренути 
ћурак“. Наравно, постоје и друга питања, али се питам како би 
се осећао професор универзитета ако би се његова адекватност 
мерила и питањем да ли зна шта знаћи „окренути ћурак“? А ако 
би то за њега било увредљиво зар не би могло бити увредљиво и за 
средњошколског професора? Негде се још чува, негде се више не 
чува достојанство? (Наравно, ако се правац развоја не мења, уни-
верзитетски професори ће ускоро такође бити мерљиви и мерени 
на сличан начин).

Достојанство тражи неки простор. Мерљивост сужава или 
елиминише простор. Нема сумње да се маневарски простор и углед 
наставника умањују ако се њихова подобност мери тестовима, и 
ако њихове оцене и процене замене стандардизовани тестови фор-
мирани ван школа. Данцигер (Danziger) сматра да стандардизоване 
тестове подржава нова генерација администратора образовања, 
који настоје да себе поставе изнад људи у учионицама. Стандарди 
које доноси статисичка анализа представља „културно прихватљи-
ву рационализацију за то да се појединци категоризирају на начин 
како то траже бирократске структуре“.9

Да поновим, објективност је наравно изузетно важан циљ, а 
замена дискреције показатељима који се добијају на основу мерења, 
сигурно доприноси објективности. Мање дискреције логично води 
ка томе да буде мање корупције – и то је чињеница која се не може 

9 K. Danziger, Constructing the Subject; Historical Origins of Psychological 
Research, Cambridge University Press, 1990, 109.
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потценити. Да ли мање дискреције значи и више истине? То је мно-
го теже питање. Стандардизовани тестови су по природи ствари 
ограничени на доста узак сегментмогућих начина провере знања 
и способности. Испити у којима се од ђака или студента тражи да 
нешто опише или анализира („essay-type exams“) тешко се могу 
ставити у оквире стандардизованог теста. Област која је проверљи-
ва путем стандардизованих тестова је драматично ужа од области 
која се може обухватити путем слободне наставничке процене. 
Мерљивост осмишљава, али и обесмишљава. Истовремено, чини 
се да се накако изгубило из вида питање да ли и мерљивост подлеже 
мери (треба ли са мером прихватити мерљивост)?

Живимо у времену када се све више ствари проглашавају 
за мерљиве, и сведоци смо нестрпљења што се не иде још брже. 
Прихвата се немогуће зато што је пректично. Но постоје и други 
обзири. Они који постављају мерила (они који знају да је степен де-
мократије у Египту тачно 3,1 а у Мароку 3,7 – који вероватно знају 
и то да ли је адекватност Мирослава као мужа или Снежане као 
супруге 3,8 или 4,1), стичу неки положај безмало изнад друштва и 
реалности. Ако је обичан човек мерљив, постављач мерила је неш-
то више од обичног човека. При томе, јавља се и један међуположај 
који је посебно привилегован. То је положај оних који се и сами 
мере, али при томе имају утицаја на формирање и избор мерила. 
За време финансијске кризе много је писано о менаџерима који су 
добијали бонусе за успешно пословање, иако им је фирма пропа-
дала. Објашњење је у томе, да су менаџери били у прилици да сами 
формирају или допуњавају показатеље, дајући тиме нови садржај 
наслову који је Шекспир формулисао још 1605. године: „Мера за 
меру“ (Measure for Measure). Они на вишим положајима су у при-
лици да прилагођавају мерила својим потебама; мера је постала 
неизбежни друштвени императив, па они постављају своји меру 
за меру. Они који су ниже на друштвеној лествици, нису у стању да 
формирају мерила по сопственим потребама; остаје им сда мани-
пулишу (фалсификују) резултате мерења, да кришом исправљају 
резултате CRCT тестова.
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Враћајући се на случај несретних наставника из Атланте, хтео 
бих да кежем и то да је отприлике у исто време када су манипула-
ције са CRCT тестовима дошле до насловне стране, Atlanta Journal 

– Constitution је (30. јануара 2011.) писао и о збуњујућим платама 
и бонусима администратора наставничких пензионих фондова. 
Током 2010. године двоје шефова за инвестиције (chief investment 
officer) Ненси Беди (Nancy Boedy) и Чарлс Кери (Charles Cary) до-
били су по 609.440 долара, од чега је 236.000 дато као „плата за 
потстрек“ (incentive pay). Нешто мање су добили администратори 
нешто нижег ранга Мајкл Меџур (Michael Majure) и Томас Хоркен 
(Thomas Horkan), којима је плаћено по 499.133 долара. Ове су плате 
објашњаване и тиме да је потребно задржати такве таленте. Иначе, 
током 2010. године вредност пензионих фондова је порасла за 11,1% 

– што је значајан пораст и сигурно је добро за наставнике. Чиње-
ница је међутим да је у истом периоду просечни пораст акција на 
Њујоршкој берзи износио 15%. Дакле, изузетни таленти су својим 
улагањима постигли резултат који је нешто нижи од берзанског 
просека. Поставља се и питање да ли су њихове плате падале када 
је пре неколико година падала вредност акција на берзи. Чини се 
да је код администратора пензијских фондова мерљивост једно-
смерна; добијају се бонуси изнад плате ако су берзански резултати 
добри, али се плате не умањују ако су берзански успеси лоши. Не 
знам да ли је драматична разлика у платама средњошколских на-
ставника и администратора средњошколских пензионих фондова 
резултат промене смисла школе, која вероватно није била циљ, већ 

„колатерална штета“ бројних реформи. Из моје (још не сасвим за-
борављене) перспективе бечкеречког средњошколца, чини се да 
ако треба „задржати таленте“, важније је задржати једног доброг 
средњошколског професора него једног администратора пензио-
ног фонд, јер је средњошколски професор важнији за будућност 
друштва. Али осећам и то да ако бих о томе говорио у Атланти, то 
би се данас схватило као нека полу – шала. Никада се заправо није 
застало, (и сада је већ тешко застати) код питања зашто је један 
администратор пензионог фонда у Џорџији таленат кога треба за-



УСПРС Колико коштају илузије

109

држати и по цени од преко 600.000 долара годишње (што је више 
од плате професора Харвардског универзитета). Истовремено, са 
забринутошћу се запажа да се из пореских обвезника извлачи го-
дишње 50 хиљада долара за наставничку плату. Занимљиво је да 
у Америци (и не само у Америци) постоји револт према захтеви-
ма наставника и њихових синдиката. То није неки револт већине, 
али је реч о незамерљивом делу јавног мњења. Шокантан пример 
представља још увек недовршено законодавно натезање у држави 
Висконсин. Републиканска већина је изгласала закон према којем 
се драматично сужавају права синдиката (и посебно наставничких 
синдиката) у погледу колективног уговарања. Демократе су одбиле 
да присуствују гласању, спорно је да ли је закон ваљано изгласан, 
но гувернер Скот Вокер (Scott Walker) је ипак потписао закон, што 
је изазвало бурне расправе. Расправа је попримила бизаран ток 
када је Асошиетед Прес (Associated Press) открио и објавио неке 
мејлове Карлоса Лама (Carlos Lam), једног од заменика јавног ту-
жиоца државе Индијана, који у свом писму гувернеру државе Вис-
консин каже да треба да остане чврст те да се не сме дозволити 
да синдикати са својим револтирајућим захтевима држе пореске 
обвезнике као таоце. Но Лам је отишао и корак даље. У једном мејлу 
од 19. фебруара ове године, он сугерише гувернеру Скоту начин 
на који би могао да покрене јавно мњење у своју корист, а против 
синдиката. Заменик тужиоца Лам предлаже гувернеру да запосли 
човека који би за себе тврдио да је присталица синдиката, и тај би 
могао да вас физички нападне (евентуално да користи и ватрено 
оружје против вас), те би сте тако могли да дискредитујете јавне 
синдикате.10 Лам је прво оповргао, па је после признао да је писао 
те мејлове. Отпуштен је. Проблем је остао. 

Вероватно ће се многи сложити са мном ако кажем да је об-
разовање данас вероватно још важније него раније, с обзиром на 
данашње радне задатке, и с обзиром да у демократским државама 

10 Associated Press, 24. mart 2011, http://news.yahoo.com/s/ap/us_wisconsin_
budget_unions_indiana.
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где људи (у начелу) утичу на формирање власти, није свеједно да 
ли су људи образовани и информисани. Није тешко сложити се ни 
око тога да постојећи углед обраовања и достојанство наставника 
нису данас у складу са стварним друштвеним потребама. Можда 
део кривице сносе и неки данашњи наставници, али се право обја-
шњење не може дати без анализе односа државе према педагози-
ма, без анализе дужег следа мера (или дужег одсуства мера) које 
уобличавају (или би уобличавале) данашњи друштвени статус и 
материјални положај наставника.

Тражећи разне перспективе, вратио бих се још једном на 
Зрењанин – односно околину Зрењанина. Међу списима свог деде 
нашао сам један новински оглас од пре сто година (из 1910. год.). 
Реч је о огласу за место наставника основне школе у Клеку. Кан-
дидатима се нуди 981 круна и 50 филира, 4 јутара оранице, кућно 
двориште од 320 квадратних хвати, стан од 2 собе, са кухињом, 
шпајзом, подрумом, шталом и двориштем. Посебне погодности су 
предвиђене за случај напредовања. Колико знам, то је тада обез-
бедило социјалну адеквстност и пристојну економску сигурност. 
Знам да су се показатељи социјалне адекватности и економске си-
гурности променили. Знам и то да један оглас није довољна основа 
за упоредну анализу. – Ипак, наводи на размишљање. 

Реформе

Није никакво откриће да је достојанство изузетно важан пре-
дуслов адекватног обављања наставничког позива. У Атланти – али 
и у Србији – све чешће чујем да се питање достојанства јавља као 
проблем. Покушао сам да покажем како на достојанство наставни-
ка утичу централно администрирани тестови и експанзија мерљи-
вости. И ту долазимо до зачараног круга. Зна се да су достојанство 
и мотивација важни. Разумљиво је да они који желе да усмеравају 
педагошки рад, желе и да сазнају колика је мотивација, а ту се као 
најобјективнијеи најпрактичније средство намећу тестови. Често 
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се не поставља питање да ли је заиста могуће оно што је практично. 
Не поставља се ни питање како на достојанство људи утиче прове-
ра мотивације путем стандардизованих тестова (нарочито ако су 
ти тестови обавезни). Није тешко погодити да подвргавање таквим 
тестовима више поткопава него што јача дигнитет – а слабљењем 
дигнитета свакако слаби и мотивација. Постоје кандидати који су 
веома цењени у својој средини, има таквих који су објавили књигу 
песама или имају неку другу основу да буду поносни, те њихов 
понос свакако трпи ако све то постане ирелевантно, јер није у ви-
докругу тестова. Надаље, ауторитет наставника драматично слаби 
и тиме да се оцењивање извлачи из сфере њихове дискреције и пре-
пушта стандардизованим тестовима. Све то вероватно доприноси 
кризи ђачке дисциплине у многим земљама. Ауторитет професора 
није ни раније био по себи довољно решење, али је имао кључну 
улогу у обезбеђивању дисциплине. Сада то не функционише, па 
се рађају реформе, да би се поправило стање. Свуда се уводе видео 
камере. У неким земљама (рецимо у Мађарској) построжавају се 
казне које се могу изрећи ђацима због напада на професора или 
другог ђака, због вређања професора, или других изгреда. Но тиме 
се стварају само сурогати ауторитета. Ако се и по апсолутним и по 
релативним мерилима погоршава економски положај наставника, 
ако се значајно умањују њихова педагошка овлашћења, тешко да 
ће разне техничке и правне реформе моћи да надоместе ауторитет 

– као што је тешко веровати и у то, да ће разне техничке и правне 
реформе решити проблеме настале увођењем CRCT.

Не обећавају много ни неке образовне реформе који се об-
разлажу управо тежњом да се учврсти достојанство наставника. 
Навео бих један пример из Западне Европе. 26. марта ове године 
читам на, телетексту BCC World News да нови предлог закона о 
образовању у Енглеској предвиђа да наставници могу да претресу 
ђаке да би утврдили имају ли мобилни телефон. Синдикат учитеља 
се буни и говори да ће то довести наставнике у смешан положај, 
те да ће донети конфликте са родитељима. Влада међутим каже 
да ће то допринети да наставници ефикасније баратају пробле-
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мима, и тиме ће се истовремено учврстити ауторитет наставника. 
Питам се шта би министар образовања рекао на пропис којим се 
предвиђа да он претреса своје службенике да види имају ли мо-
билне у џеповима панталона за време седница – и да ли би то било 
сматрано инструментом јачања ауторитета министра. Може ли се 
дати допринос подизању наставничког дигнитета, ако се при томе 
ниподаштава поимање поноса самих наставника?

Но реформе се нижу. Што се тиче CRCT, размишља се и о 
томе да се тестови нешто олакшају или учине флексибилнијим. 
Како јавњља Асошиетед Прес (Associated Press) 15. марта 2011., Ми-
нистарство за образовање (Department of Education) САД је дошло 
до констатације да би број школа које не удовољавају годишњим 
нормама могао да порасте са 37% на чак 82%.11 Дакле, можда би 
требало реформисати норме о стандардима. Опет, како читам у 
Atlanta Journal – Constitution од 30. јануара, у Градској скупштини 
Атланте, подстакнуто скандалом око CRCT, припрема се одлука 
(можда је у међувремену већ и усвојена) да се школе ставе под 
контролу градоначелника, који би именовао и чланове школских 
одбора. Сличне реформе су већ прихваћене у Бостону, Њујорку, и 
Чикагу. Тиме би се, кажу, могла постићи и ефикаснија контрола 
тестова. Власти у Мичигену су окупљали наставнике и тражили су 
од њих да ред по ред читају државна правила о администрирању 
тестова. Такође у Мичигену, државни надзорници су покупили 
тестове чим су они попуњени, и однели их у друге зграде, где су 
држани под катанцем. (USA Today, 11. mart 2011.). 

Тешко је рећи шта је још испред нас. Често доживљавамо да 
постане стварност нешто што је пре кратког времена још изгледало 
(и било) фантазирање или зафркавање. Можда ће се неко сетити 
да би наставницима требало забранити да улазе у школе осим када 

11 http://news.yahoo.com/s/ap/20110315/ap_on_re_us/obama_education_fact_
check.
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имају часове. Можда ће се – као што је то често случај – реформе 
тражити у техничким иновацијама. Рецимо да се измисле хартије 
које дају алармни сигнал ако неко покушава да нешто избрише. (То 
би могао да буде добар посао произвођачима специјалних хартија, 
а истовремено би смо имали још један упечатљиви пример ства-
рања нових радних места). Можда ће се решење наћи у томе да 
тестови не остају у школама, већ да се одмах по завршетку односе 
у градске (или месне) антитерористичке центре.

Човек се подсети чувене француске изреке чији је аутор фран-
цуски књижевник критичар из XIX века Жан – Батист Алфонс Кар 
(Jean – Baptiste Alphonse Karr): Plus ca Change, Plus c est la meme 
chose. Могло би се превести као „Што више мењаш, тим више ос-
таје исто“.

Не знам. Можда би смо у току (или уместо) одлучног корачања 
трасом реформи могли понекад застати да се осврнемо.

Овај текст је преузет из часописа Република бр. 512–515, 1. 
новмбар – 31. децембар 2011.

Тибор Варади 
доктор правних наука
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НОВИ ТОТАЛИТАРИЗАМ И ОБРАЗОВАЊЕ

Пролог

У овом тешком тренутку за Србију и за све нас, у времену када 
је српски народ после избора „демократски“ преварен упркос пре-
дизборним обећањима, у тренутку када државна власт у Србији 
уз кршење свог Устава напушта чак и оно што има на делу своје 
територије АП Косову и Метохији – судове и општинску власт на 
северу покрајине – зарад илузорног датума отварања преговора 
за приступање неизвесној евроунијатској идеји, у тренутку који 
се у најновијој српској историји може поредити једино са издајом 
Републике Српске Крајине 1995. године, само се необразованом 
човеку може учинити да су разговори о образовању непотребни. 
Напротив, национално свесни људи знају да је брига за образо-
вање у сваком, па и у овом тешком моменту, најважнија национал-
на брига, брига за будућност српског народа. Стотинама година 
су различити окупатори господарили српским територијама, па 
је српски народ успео да се сачува и да у кључном моменту ору-
жаним устанком освоји слободу. Најважнију улогу је ту одиграло 
национално осећање, осећање народног јединства и заједничке 
историје и традиције, српски дух и осећање заједништва, које се 
преносило с покољења на покољење, управо онако како се, од вре-
мена организованих националних држава, ради кроз систем др-
жавног образовања. Управо то, право на квалитетно национално 
образовање, најновији евроокупатор жели да нам отме. Квислинзи 
му у томе помажу, кријући се иза лажних парола о демократији, 
равноправности и о бољем животу који већина грађана нити је 
видела нити ће видети. Морамо ујединити напоре и снаге синди-
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ката и одговарајућих стручних институција да би се томе супро-
тставили.

О стању образовања у Србији

Oд октобарског преврата 2000. године1 у Србији се непрекид-
но говори о незадовољавајућем образовању. Данас се сви слажу да 
је образовање у Србији у катастрофалном стању. Међутим, питање 
зашто је то тако се или уопште не поставља, или одговор на њега 
има евроидеолошку подлогу. На пример, већина средстава јавног 
информисања и политичара диже галаму око проваљивања тесто-
ва за малу матуру. То је свакако лош догађај, али за њега сигурно 
нису криви ни министар Жарко Обрадовић ни директор „Службе-
ног гласника“ Радош Љушић, чија се имена с тим у вези повлаче по 
штампи2. При томе нико, ама баш нико не примећује много алар-
мантнији податак него што је сама крађа: резултате те мале матуре. 
И поред смањивања тежине задатака, и поред крађа тестова, ђачки 
резултати су све гори и гори. Ученици основне школе више не умеју 
ни да рачунају, а камоли да закључују. Као и математика, и српски 
језик и књижевност је такође у веома лошем стању3. Кад за узроке 
оваквог стања упитамо главне актере образовног процеса – настав-
нике, видимо да проблеми у највећој мери потичу од окружења, од 
законске регулативе и од општег моралног стања друштва.

1 По речима мог доброг пријатеља који је данас у владајућој странци, био је 
то преврат односно пуч а не револуција, јер је дошло до промене власти 
али не и до промене друштвеног уређења – вишепартијске демократије.

2 Иако би, у неким другим временима, министар просвете барем понудио 
оставку. Али то се више не дешава ни у западноевропским „цивилизо-
ваним“ земљама.

3 Чак и евроунијатски Блиц је објавио вест http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/ 
395722/Srpski-ucimo-manje-nego-strani-jezik
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Законска регулатива у образовању се непрестано мења, од 
октобарског пуча до данас, уз мали прекид током владавине ми-
нистра Љиљане Чолић. Наставници су преоптерећени огромном 
администрацијом коју од скора морају да воде. Пре мање од два 
месеца, усвојен је нови сет закона о образовању, чије последице 
се још не могу до краја предвидети. Једна од најважнијих ће бити 
смањење броја запослених у образовању (читај: наставника, јер 
број запослених у Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја непрекидно расте) за бар око 3000 душа. То ће бити по-
следица смањења обавезног броја часова у основним и средњим 
школама. Крупни резови у просвети раде се без договора са синди-
калним или стручним организацијама, под притиском невидљи-
вих консултаната из Евроуније и уз помоћ новца који пројектним 
каналима и уз велику дозу корупције пристиже за учеснике разних 
радних група у Министарству и око њега.

Инклузија је још једна страшна појава у нашем систему обра-
зовања. Недавно се министар Жарко Обрадовић хвалио што је у 
Србији спроведена ова мера. Наравно, нико паметан не може бити 
против инклузије онда када она може да помогне хендикепира-
ном детету без уштрба по добробит већине других. Али управо 
ово друго је садашњим начином спровођења инклузије угроже-
но. Многобројни наставници јављају о ситуацијама када једно 

„инклузивно“ дете упропасти комплетну образовну ситуацију у 
одељењу. Наставник који има такво дете нема ни времена ни снаге 
да посвети осталој деци. Законска регулатива је таква да он мора 
највећи део своје енергије да потроши управо на тог „инклузи-
вног“ ученика. Тиме је угрожена већина за рачун мањине. А ни та 
мањина, ни то „инклузивно“ дете, у ствари нема позитивне ефекте 
од рада у одељењу у коме огромна већина ђака виших интелекту-
алних могућности свакако потцењује његове скромне успехе уз 
огромне напоре.

Међутим, најстрашнији је утицај на образовање укупног мо-
ралног стања у друштву. Идеологија која се пројектује са малих 
екрана, која виче из штампаних издања, која се провлачи кроз по-
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литичке иницијативе владајућих странака, јесте протестантска, 
англоамречика идеологија предности индивидуалног над колек-
тивним. Бољи живот обећавају наши политичари ако се будемо 
држали њихових евроунијатских рецепата. При томе је потпуно 
јасно (али већина којом се манипулише преко масовних медија то 
некако не примећује) да је тај „бољи живот“ скопчан са индивиду-
алним „успехом“: да би један живео боље, морају тројица да остану 
без посла. Ово никада није била српска идеологија, али се сталном 
јавном промоцијом намеће широким народним масама. Последице 
по образовање су катастрофалне. Да би обезбедили бољи живот 
својој деци, родитељи бескрупулозно и без трунке колективне свес-
ти атакују на школе и наставнике да деци поклањају добре оцене. 
Резултат је море поклоњених оцена и огромни проценти вуковаца, 
каткад и читава одељења. Пошто је пролазност и „задовољство 
крајњих корисника“ постало основно мерило успеха наставника, 
наставници масовно попуштају пред овом навалом. Законодавац 
се при том потрудио да онима који то, у достојанству своје профе-
сије, ипак не желе да ураде, поткреше крила јер им је изузетно за-
компликовао све васпитно-казнене мере. Данас је права уметност 
дати укор у школи.

Лаж је постала дозвољена. Шта рећи, уосталом, када су нас 
много пута слагали највиши политички представници државе 
Србије, укључујући председника Републике, председника и „пр-
вог“ потпредседника Владе. Наравно, није то њихов специјалитет. 
Некажњено лажу и политичари диљем „просвећене“ Европе, број 
примера је толико велики да их је немогуће побројати. Можемо 
се сетити само пар министара немачке владе који су продуковали 
лажне докторате. Давно су прошла времена политичара од фор-
мата какви су били Шарл де Гол, Вили Брант или Хелмут Кол (на 
страну шта о његовој политици са правом мисле Срби...).
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Поређење: стање образовања у „развијеном“ свету

Највећа грешка коју евроидеолози чине, несвесно или намер-
но, је тврђење да је стање у образовању у земљама Европске уније 
боље него код нас те да треба тежити тзв. европском моделу обра-
зовања и увести га у Србији. Да се одмах разумемо, европски модел 
образовања заправо не постоји. Свака од старих земаља чланица 
је, ушавши у ЕУ, сачувала свој специфични образовни систем и 
тих система има веома много и веома различитих. Главни тради-
ционални европски образовни системи су високоцентрализовани 
француски систем, привидно децентрализовани немачки систем и 
традиционални енглески систем са својом дискрепанцијом између 
државних и приватних образовних установа. Из немачког система 
је током XIX и XX века настао руски систем, а из енглеског, током 
последњих двеста година, амерички.

У процесу формирања Европске уније, питање образовног 
система у почетку уопште није улазило у оквир прописа које земље-
чланице треба да прилагођавају тзв. „acquis communautaire“, све до 
пријема нових чланица 2004. године. У међувремену, у Евроунији 
је разрађен модел образовања који је најсличнији америчком моде-
лу и који еврокомесари из Бриселске централе намећу као пожељан 
модел образовања за све новопридошле чланове ЕУ. При томе се 
и старим члановима постепено намећу ти исти ставови, али мно-
го суптилнијим методама. О каквим се ставовима ради? Основна 
промена је промена друштвене парадигме о образовању: образо-
вање од социјалне категорије у некадашњој социјалној држави 
(било да је то Немачка или Србија) постаје економска категорија. 
Образовање постаје роба. Самим тим, ученици и студенти постају 
клијенти односно купци, а наставници и професори – продавци. 
Ово неизбежно доводи до промене друштвеног статуса наставнич-
ких професија и до односа према самом образовању. Образовне 
институције излазе на тржиште и такмиче се међусобно по сасвим 
другачијим принципима него што су то традиционални образовни 
принципи. Сада главни принцип постаје цена, док се квалитет све 
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више занемарује. Та се промена спроводи на орвелијански начин 
заменом тезе: пропагира се „друштвена одговорност“ образовне 
професије, која се интерпретира као теза „друштво плаћа и жели 
резултате“ а резултати се мере пролазношћу тј. односом броја оних 
који у одређени степен образовног система улазе и оних који из 
њега излазе. Промена је почела да се спроводи одозго, од највишег 
степена – високог образовања, онда када је 1999. године, док су у 
Србији падале бомбе НАТО агресора, усвојена тзв. Болоњска де-
кларација. То је политичка или идеолошка декларација, која нема 
никакве везе са жељама и потребама универзитета и науке. Многи 
универзитети Западне Европе су се противили и противе се овак-
вим решењима, али политичари се на то много не обазиру. Уоста-
лом, увек се може наћи неки локални „универзитетски квислинг“. 
Даље промене у образовању су постепено силазиле наниже, про-
мовисањем идеје о „слободи и равноправности“ ученика. То је до-
вело до веома негативних последица. Данас и у западноевропским 
школама има све мање дисциплине, наставници све теже могу да 
користе мере васпитног кажњавања, инклузија све више угрожава 
нормалну наставу. Најновији пример: у Немачкој је прошле године 
укинут класични систем усмеравања деце према средњим школа-
ма, што је већ довело до колапса у традиционалним немачким гим-
назијама. Наиме, традиционална немачка гимназија је почињала 
од петог разреда и трајала осам година4. Да би се свршени четвртâк 
уписао у гимназију, била је потребна препорука разредног старе-
шине. Разредни је могао ђака уместо у гимназију, да упути у тзв. 
реалну школу5 или, не дај боже, у главну школу6. Данас, ђаци (и 
њихови родитељи) слободно бирају у коју ће средњу школу ићи. 
Резултат: огромна навала на гимназије и пад квалитета наставе.

4 И српске тј. југословенске гимназије, класичне гимназије времена Кра-
љевине Југославије су биле устројене по истом принципу.

5 И у нашем систему су некада постојале реалне гимназије.
6 Школе које дају минимално опште образовање и у које су углавном ишла 

деца гастарбајтера која не знају језик
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Време ће показати да најновије образовне промене у Евроунији, 
изведене под притиском наддржаве из Брисела, дају катастрофалне 
резултате, а ниво образованости становништва „просвећене“ За-
падне Европе ће пасти можда и испод нивоа образованости „не-
културних“ Сједињених Америчких Држава.

Глобални узроци незадовољавајућег
стања у образовању

Пре много година, када сам први пут чуо да се „министри“ у 
„влади“ Европске уније зову „комесари“, нисам могао да избегнем 
непосредну асоцијацију са народним комесарима – министрима 
прве владе Совјетске Русије после револуције 1917. године. Касније, 
постало ми је јасно да се не ради само о пукој коинциденцији. Па-
ралела између револуционарног комунизма и евроунијатске демо-
кратије се не завршава на томе. Илуструјмо је са неколико примера.

Евроунијати стално инсистирају на „промени свести“ српског 
народа. Сећам се једне од првих радосних реакција Европске уније 
после октобарског преврата 2000: на сајту B92info7 се, негде око 
10. октобра, појавио евроунијатски захтев за променом наставних 
садржаја историје у српским школама. Исто то нам данас пору-
чују и председник и први потпредседник (чудног ли звања) Владе 
Србије, Дачић и Вучић8. А сетимо се, и комунисти су то некада 
радили: „промена свести“ се тада звала васпитавање маса у духу 
комунизма.

7 Та вест на интернету више не постоји. Још један доказ манипулације и 
прекрајања истине путем интернета.

8 Танјуг, 29. јун 2013, „Србија је раскрстила са својом историјом, сад има 
нову“; Вечерње новости, 13. јул 2013, „Вучић: мењамо себе, затим Србију“.
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Могуће је чак и да се према противницима система понашају 
слично: упоредите саобраћајну несрећу у којој је страдао Слобо-
дан Пенезић-Крцун9 који се, иако комуниста и присталица „ре-
волуционарног терора“, успротивио антисрпској политици Бро-
зове Југославије, и недавну саобраћајну несрећу у којој је страдао 
амерички новинар Мајкл Хејстингс10, који је открио јавности неке 
тајне америчке војске.

Најзад, вреди споменути и један важан заједнички принцип 
некадашњег револуционарног комунизма и данашње западне 
демократије: право нација на самоопредељење. О томе је некада 
писао Владимир Иљич Лењин11, а данас то говоре амерички и за-
падноевропски државници. Приметите значајну недоследност у 
примени тог „права“: право на самоопредељење је и некад и сад 
било одобрено многим народима на штету великих словенских 
православних народа: руског и српског. Ономад су то били Пољаци, 
Чехословаци и Словенци (словенски римокатолички и протестант-
ски народи), данас Хрвати (од којих су многи пореклом Срби-ка-
толици), Бошњаци (углавном пореклом Срби-муслимани) и Шип-
тари. Међутим, ни Русима који су остали изван граница данашње 
Руске федерације, ни Србима изван граница данашње Републике 
Србије12 то право се на „прогресивном“ Западу не одобрава. И тада 
(у комунистичкој пропаганди) и сада (у демократској пропаганди 
западног типа), Руси и Срби су квалификовани као угњетачи који 
због тога треба да буду кажњени.

Промена наставних планова историје је врх леденог брега про-
мена које се чине у корист новог светског поретка. Далеко би нас 
одвела анализа суптилних прекрајања историје које се одиграва 

9 http://sr.wikipedia.org/wiki/Слободан_Пенезић_Крцун
10 http://www.informacija.rs/Vesti/Za-smrt-americkog-novinara-kriv-sajber-

napad-na-njegov-automobil.html
11 Ленин В.И.: О праве наций на самоопределение, 1914.
12 А, изгледа, и унутар њених граница, како показује пример АП Косова и 

Метохије
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последњих педесетак година, од Другог светског рата наовамо. То 
се дешава свуда и на сваком месту – од извртања чињеница прио-
ритета у научним открићима и техничким достигнућима, па све до 
вапијућих неистина о великим историјским догађајима, као што 
је Сарајевски атентат 1914. или преокрет у Другом светском рату 
после Стаљинградске битке и српског отпора немачкој и усташкој 
окупацији. И опет, главни циљ тог извртања чињеница је умањи-
вање значаја борбе и напора великих словенских православних 
народа – руског и српског и, у крајњој инстанци, њихово историјско 
уништење.

Прекрајање историје и тоталитаризам будућности су предви-
дели многи велики писци футуристи XX века: Хаксли, Замјатин, 
Орвел, Бредбери. Занимљиво је да је већина поменутих аутора са 
англосаксонског говорног подручја: осетљиви умови су у свом 
друштвеном окружењу видели прве знаке надирућег тоталитар-
ног менталитета13. Најпознатији аутор који је описао тоталитарно 
друштво будућности био је Џорџ Орвел14 у свом роману „1984“. 
Све оно што је Орвел у свом класичном делу предвидео, реализује 
се, истина са малим историјским кашњењем. Праћење и анализа 
интернета, прислушкивање и лоцирање мобилних телефона, кон-
трола кретања преко јединственог чип система у личним картама 
и пасошима, све је то у складу са Орвеловим предвиђањима. И још 
много тога: новоговор, прекрајање историје, промена вредносног 
система и поремећај здравог разума: рат је мир, мир је рат.

Већ више десетина година велики мајстори новог светског 
поретка раде на пројекту легализованог терора мањине над већи-

13 Иако се опет примењује извртање истине и замена тезе, па коментато-
ри њиховог дела мотивацију аутора траже у тадашњим „тоталитарним 
друштвима“ – немачком Трећем Рајху и Совјетској Русији. У контексту 
прекрајања историје поменутог у претходном пасусу, занимљиво је да 
је Орвел по свему судећи своје идеје преузео из Замјатиновог романа 

„Ми“.
14 George Orwell, право име Eric Arthur Blair, 1903-1950.
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ном који се зове „парламентарна демократија“. Сав традиционал-
ни морал, сва логика и здрав разум се уништавају. Страх влада 
већином. У последњих тридесетак година извршена је нова про-
летаризација народа: села су испражњена, мали занати униште-
ни, већина становништва живи од запослења у фирми која није 
њихова. Влада страх да ће изгубити основни извор средстава за 
живот – посао. Страх, потпомогнут од стране средстава масовних 
комуникација извртањем и претварањем истине у лаж, а лажи у 
истину. Страх, осигуран стварањем огромних полицијских снага, 
као да је највећи непријатељ демократије управо сопствени народ 
тј. та демократска већина. Када сам био мали, срце би ми заиграло 
када видим милиционера. Знао сам – народна милиција чува и 
помаже. Сећате ли се саобраћајца Јована Буља? Данас, кад видим 
многобројне, тешко опремљене и до зуба наоружане полицајце, 
како скупљени у групицама иза ћошкова чекају наређење да крену, 
неки ме жмарци подилазе. Знам, не чувају они мене и вас, они само 
извршавају наређења својих претпостављених и чувају „правни 
поредак“, односно власт. Јер, и они се плаше губитка запослења. 
Увек ћу се сећати телевизијске изјаве првог министра полиције 
после октобарског преврата 2000. године, Душана Михајловића. 
Рекао је отприлике ово: „Док смо демонстрирали, чинило ми се да 
Милошевићеве полиције има много. Али сада видим да полиције 
у ствари има мало“. И заиста, „демократска“ мањина се полицијом 
брани од незадовољног народа тј. већине – ето нам скорашњих 
примера из Грчке и других земаља „демократије“.

Пушачи су били прва жртва тоталитарног терора. Да ли сте 
приметили ружне црне знакове на вратима локала у који улазите 
да је унутра дозвољено пушење? Иако сам непушач, кад уђем у 
такав ресторан обузме ме радост – овде су иначе обесправљени 
пушачи равноправни са мном! Хоћеш – пуши, нећеш – немој. А 
кад прођем улицом и испред фирми, банака и надлештава угледам 
пушаче како у групицама уживају у свом ситном пороку, дубоко 
их сажаљевам. И ето вам лажне демократије – и онде где су већина, 
као у Србији, и онде где су мањина, пушачи су дискриминисани. 
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Наводно ради свог и туђег здравља. Бајка о томе да дувански дим 
угрожава и непушаче који га удишу заснива се на недовољно по-
узданим статистичким резултатима о штетности пушења. Много 
поузданија истраживања о штетности примене опојних дрога нису 
свуда у „развијеној“ Западној Европи довела до одговарајуће забра-
не, напротив, покрет за легализацију марихуане у западном свету 
има приличне успехе. Стрес у савременом животу и раду односи 
много више живота инфарктом и инсултом, него што то чини рак 
дисајних органа, па ипак нико није забранио рад под стресом.

Пример други. Не тако давно, пре двадесетак година, хомо-
сексуалност је била болест а педерастија тј. противприродни блуд 

– кривично дело. Ако болест дефинишемо као одступање од нор-
мале или просека, ако је, на пример, урођена срчана мана болест 
физичког стања појединца, хомосексуалност, односно ненормална 
усмереност нагона за очувањем врсте ка особи истог пола, такође 
је болест. Прича о томе да се морамо „прилагођавати захтевима 
времена у коме живимо“ је опет замена тезе. Наравно, хомосек-
суалност је постојала у људском друштву одвајкада. У античким 
временима познато је дивљење великих философа пред мушком 
лепотом и познати су односи старијих мушкараца са млађима, али 
то никад није доводило у питање значај и важност хетеросексуал-
них односа. А данас? Савремени новоговор замењује јасну стару 
реч „педер“ речју „геј“, чији је корен енглеска реч „весео“. Наравно, 
опет замена тезе и сукоб са логиком. А данас ти „гејеви“ парадирају 
и то се сматра високим достигнућем демократије. И још траже да 
се сличице истополних парова унесу у буквар? O tempora, o mores! 
Нису ли нас у школи учили да је разврат и блуд (ту и онај против-
природни) довео до пада Римског царства?

Пример трећи. Новоговор (или „ПК језик“, како га је својевре-
мено бритко назвао Слободан Антонић у својој изврсној и укинутој 

„Политикиној“ колумни) и „језик мржње“ нас свакодневно суочава 
са апсурдним ситуацијама. Чак је и један владика Српске право-
славне цркве, чији је читав живот прожет основним хришћан-
ским мотоом – љуби ближњег свог више него самог себе, за кога 
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је мржња смртни грех, оптужен  за „говор мржње“. А о Циганима 
да и не говоримо. Њихова „позитивна дискриминација“ доводи 
до апсурда какав имамо управо сада: матуранти који на превару 
хоће да искористе право позитивне дискриминације ради уписа 
на факултет, пријављују се Националном савету ромске национал-
не мањине15 као Цигани, иако никакве везе са том националном 
мањином немају. Сироти Роми којима су места за упис на тај начин 
одузета не могу да предузму ништа, осим приватне тужбе суду.16

Непосредна демократија тј. владавина народа односно већине 
је механизмом вишепартијског система претворена у своје ругло – 
партијску демократију у којој посланик гласа онако како му одреди 
партија. И ето вам терора мањине над већином. Већина грађана 
била је против изручења Ратка Младића – нема везе, изручили смо 
га. Већина грађана је против издаје Косова и Метохије, али узалуд. 
Већина грађана је против уласка у Европску унију – нема везе, то 
нам је мањина зацртала. Апсолутна већина грађана је против улас-
ка у НАТО – нема везе, и то су нам припремили.

Епилог: циљеви промена у образовању

Скептичан читалац ће на крају и себи и аутору рећи да не 
верује у скривене намере образовних промена, уз неизбежно пи-
тање: шта би уопште били циљеви таквих промена? Заиста, шта 
су скривени циљеви промена у образовању које свим својим ново-
дошлим и будућим чланицама Евроунија нуди и, у ствари, намеће? 
Кроз промене система образовања намеће се поглед на свет који 
заборавља нације као једну важну компоненту људске личности, а 
национално осећање замењује осећањем „европске припадности“ 

15 Чији је сајт http://www.romskinacionalnisavet.org нажалост на латиници 
и нема чак ни могућност избора ћириличне опције

16 http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/izjasnjavaju-se-kao-romi-da-bi-se-upisali-
na-fakultet_409689.html
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које се ставља изнад свега. По њиховом мишљењу, своју децу би 
требало да учимо: „ми нисмо Срби, нисмо чак ни Словени, ми смо 
Европејци“. Национални систем образовања би требало да буде 
замењен системом образовања у коме је приоритет прагматично 
образовање ради запослења. Опште образовање, а нарочито обра-
зовање са националном нотом треба да буде укинуто и замењено 
прагматичним и општечовечанским темама. Два основна стуба 
класичног образовања, матерњи језик одговоран за социјалну 
компоненту личности у свом непосредном, народном окружењу, 
и математика, одговорна за интелектуални развој личности која 
треба да буде у стању да процени шта је истина а шта није, се ми-
нимизују и своде на оно што се у данашњем образовном жаргону 
зове језичка и математичка „писменост“. Погледајте само чувене 
PISA тестове и оно што ти тестови проверавају. У тој орвелијанској 
визији будућности, која је већ на прагу, људи неће имати вредносне 
судове који проистичу из индивидуалног размишљања и нацио-
нално-историјског наслеђа, већ ће их примати са ТВ екрана и из 
мас-медија. „Идеалан“ просечан човек будућности мора бити из-
над свега потрошач, а нимало мислилац. Такав развој иде у корист 
мултинационалних корпорација, крупног бизниса и малог круга 
привилегованих најбогатијих људи човечанства. Таквом развоју 
се аутор ових редова са гнушањем противи.

Да завршимо једним афоризмом Душана Ђурића из рукописа 
књиге „Демохихикратија“ са сајта fakti.org: 

„Ти си диктатура и баш си ми мрска,
рече демократија и главу јој смрска“.

Александар Липковски
Универзитет у Београду – Математички факултет
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СУДБИНА ОБРАЗОВАЊА У
ЗАКАСНЕЛОЈ ТРАНЗИЦИJИ

Смисао „либерализaције“ и „либерализма“ у
области образовања у Србији

Питање је колико, опште узевши, пропитивана либерализација 
образовања одиста ослобађа антикризне потенцијале и ствара усло-
ве за друштвени просперитет а колико је, схваћена на неолибералан 
начин, и сама узрок кризних таласа? Имајући у виду наталожено 
глобално и локално искуство економске, политичке и културне де-
регулације и либерализације – засноване на неолибералној парад-
гими – пре ће бити тачно ово друго. По страни од општег значења и 
вредности слободе, слободоумља, слободољубивости и ослобађања, 
либерализација је у пракси деловала разорно у свим друштвеним 
структурама и формама у којима је свесно примењивана. У стварној 
кризи је заправо компромитована пракса либерализације – свако-
врсног отварања, откривања, излагања, препуштања и допуштања 

– сведена на неолибералну идеологију и унутарсистемску агитацију 
њој у прилог. Та идеологија, доктрина и пропаганда, била је и оста-
ла рецептурно намењена посткомунистичким источноевропским 
земљама обухваћеним транзиционим реформама. Одатле и стано-
виште да није у кризи неолиберална пракса, у свим релевантним 
сферама примене па и у образовној, него је управо неолиберална 
пракса изазивач кризе и њен битан садржај!
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Увод

У не тако давним временима идеолошког и политичког једно-
умља високошколско образовање било је стална тема партијских 
дебата.1 Усредсређеност на образовну сферу и систем образовних 
институција није била мотивисана искључиво идеолошким раз-
лозима контроле друштвене свести већ и стварном потребом брзе 
модернизације једне заостале и неразвијене земље. Постојала је 
глад за знањем и вештинама, били су потребни кадрови.

Они који имају дубље памћење и задржану способност по-
ређења прошлости и садашњости прилика на универзитету знају 
колико помна пажња се обраћала на економски и друштвени поло-
жај младих људи, студената и професора у настави, истраживањи-
ма и образовном процесу уопште. У релативно кратком времену 
постигнути су каткад само солидни а покаткад, самерено сада-
шњим кризним посртањима и падовима, и запањујући резултати.

Образовне институције поратне Југославије и Србије биле су 
у функцији превладавања тешких ратних разарања, историјски 
наслеђене друштвене и међунационалне неравнотеже, те економс-
ке заосталости и зависности. Оне не само да су стварале генерације 
стручњака за потребе обнове и изградње, брзог темпа индустрија-
лизације и привредног снажења земље, него су у деловима образо-
вног система посвећног друштвеним наукама, тежиле да обликују 
и учврсте индивидуалну и колективну, друштвену свест.

У прошловековном развоју образовања у две, односно три 
Југославије, уочљива су три периода. У првом периоду тзв. прве 
Југославије (1918-1941), образовни систем развијан је у складу са 
императивом превладавања заосталости сложено конфигурисане 
заједничке државе, али и равномерне распоређености мреже об-
разовних институција на хоризонталним и вертикалним нивоима.

1 Овај рад је настао у оквиру научног пројекта бр. 179009, који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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У следећем периоду, у коме је друга Југославија задржала сло-
жени карактер али заменила унитарни републиканским федерал-
ним обликом државе, образовни систем је републички децентра-
лизован и деконцентрисан. У периоду који је потрајао скоро пола 
века (1945-1991), образовни систем свих нивоа развијен је у свим ју-
гословенским републикама и покрајинама и њиховим средиштима, 
иако су два републичка центра – Београд и Загреб – предњачила у 
квантитету и квалитету образовних ефеката.

Републиканизована размештеност средишта високог образо-
вања била је резултат планираног полицентризма (кон)федерације. 
Будући да је у другој Југославији у пуној мери владала партијска 
држава у концептуалном и практичном оквиру политичког мони-
зма, полицентрична децентрираност образовне сфере, није  бит-
но утицала на чврстину харизматске моћи и власти једног човека. 
Отпори који су се повремено и местимично јављали брзо су и лако 
сламани.2

Ипак, у домену друштвених наука после 1948. одвијало се 
својеврсно ослобађање, дедогматизација у првенственом облику 
дестаљинизације. Нови поредак идеја, ослоњен на реалност моћи 
Титове харизмархије, испољавао се као кардељистичко самоупра-
вљање. Заиста, од 1969. до 1980., у трајању дужем од једне деце-
није, службено задати оквир теоријских истраживања и тумачења 
друштвене збиље односио се само на анализе и синтезе пројекта 
самоуправног социјализма. Чињеница суженог хоризонта као да 
је заборављена.

Нарочитог слободоумља било је на обе стране, мада у нејед-
накој мери, и у позицији и у опозицији, у круговима критичке ин-
телигенције. Ипак, систем није могао да надиђе своја ограничења. 

2 О спорадичним отпорима према Титовом култу и удворичком пона-
шању на Универзитету у Београду и САНУ, видети историографски пре-
цизно документован текст: Марковић Г. Слободан, „Јосип Броз – употре-
ба научних установа у Србији за деификацију југословенског диктатора“, 
часопис Hereticus, бр. 1, 2005, стр. 32-87, Београд.
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Покушаји изван и мимо званичног интерпретативног поља препо-
знавана су и етиктетирана као противљења „нашем самоуправном 
путу“. (Тадашњи „пут“, за разлику од данашњег који је безалтер-
нативно „реформски“ и „европски“, био је такође безалтернатив-
но самоуправни и несврстани!) Критички настројене личности 
су именоване као контрареволуционари, антидржавни елементи, 
дисиденти и јеретици, или припадници из редова тзв. „неприја-
тељске емиграције“ и „поражених снага“.

У Југославији процес политичког контрастирања и контри-
рања режиму од средине шесте деценије није био толико брута-
лано осујећиван, свакако не као у другим реалсоцијалистичким 
земљама. Опозиција – од преосталих поратних грађанских поли-
тичара попут Драгољуба Јовановића, преко комунистичког апо-
стате Милована Ђиласа, до филозофа припадника групе Праксис 

– прогоњена је, додуше, не са кобним исходима. Опозиција свака-
ко није толерисана, нарочито у погледу негативног односа према 
лидерском двојцу – Титу и Кардељу. Отуда се амбијент слободе и 
атмосфера ослобађања која је припадала времену самоуправљања 
може тумачити само као слобода у чврстим и тврдим границама 
политичког монизма, једнопартизма и харизмархијске аутократије.

И поред непремостивих структурних ограничења поретка 
моћи, у том прилично дугом периоду догодио се неспорни про-
цват друштвених наука, како у сложеном теоријском и разуђеном 
дисциплинарном смислу, тако и у погледу раста, разгранавања и 
развоја високошколских институција, универзитета, факултета, 
института, виших школа, одељења, група, одсека, итд. Понеко са 
бољим памћењем могао би да закључи да је период од 1966/69. до 
1980. године био никада домашено „златно доба“ научних истра-
живања, оригиналних достигнућа, креације и продукције на овом 
тлу. Одиста, поред изразитих идеолошких и политичких баријера, 
управо у том раздобљу планирано је, започето и интензивирано 
проучавање многих области у друштвеним наукама које су до тада 
биле непознате, занемарене или под идеолошком сумњама и та-
буима.
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На изглед идиличној оцени тог периода ипак се морају дода-
ти отрежњујући аналитички увиди, после којих тај петанестого-
дишњи период ипак не одаје само ружичасте тонове. Целокупна 
друштвена наука, и тада као и пре тога, делила се на хуманистички 
критички оријентисан и прорежимски идолатријски део. Следбе-
ници, поклоници и идолатри кардељистичког система друштве-
них, економских и политичких односа деловали су у научним и 
образовним институциајма и продуковали атмосферу, са кадшто 
софистикованим, а кадшто драстичним мерама осујећивања и 
цензуре.

При крају овог увода може се рећи да је либерализација об-
разовања у другој Југославији и титоистичким временима засни-
вана на левичарској платформи егалитаризма, те да се пре свега 
односила на слободнију приступачност образовања свим, а наро-
чито нижим друштвеним слојевима. Посебна пажња обраћана је 
образовању радничке класе и средњих слојева који ће временом 
све више постајати најпоузданији чинилац легитимизовања цело-
купног друштвеног и политичког система.

У образовању тог доба нису владали тржишни принципи и 
закон профита већ неглашена буџетска улога државе која је у све 
бројнијем слоју образованих људи лако проналазила подршку и 
оправдања за текућу и дугорочну политику. Приказани период 
трајао је све до слома друге југословенске државе, чиме се ушло 
у друго, сасвим различито, раздобље процеса образовања и ре-
структуирања образовног система. По различито примењеним 
критеријумима наречено раздобље има две почетне фазе: једну 
која се односи на разбираспад Југославије, 1991, и другу, која озна-
чава раскид са Милошевићевим временом 2000/2001. године. Без 
подробнијег улажења и арбитрирање која је почетна фаза веродос-
тојнија у погледу стварне промене сфере образовања, може се рећи 
да је данашње стање, ма како оцењено, узроковано дејствујућим 
силама са обе тачке прелома и прекида: оне из ратне 1991. и оне 
која је настала превратне 2000. године.
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Образовање у без образном добу

Већ зарана, од почетка тзв. обнове и изградње земље било је 
јасно да је високо школство од суштинске важности за образовање 
новог социјалистичког човека. Обавештавање, сазнавање, учење, 
знање и умење, све то било је у функцији формирања личности у 
орном телу и оптимистичком духу у визији бескрајно светле бу-
дућности, у којој се све може само ако се хоће. Једнопартизам је био 
револуционарни волунтаризам, баш као што елементе произвољ-
ности исказује и савремена, транзициона партократија.

У часу када се у мраку грађанског и етничког рата федерална 
Југославија распала, усред и услед снажног дејства неодољивих 
разбијачких сила, и сфера образовања нашла се у неприликама 
растројства. Тешкоће су се нарочито снажно испољиле у друштве-
ним наукама. Ранији образовни аксиоми који су почивали на иде-
олошком тлу комунизма и перманентне револуције пољуљани су и 
срушени. Свети текстови гуруа револуционарних гибања, на осно-
ву којих је тумачена васколика друштвена збиља, десакрализовани 
су и одложени у заклоњене музејске депое историје превазиђених 
идеја и идеологија.

Процес анахронизовања, додуше, није био ни брз ни лак, шта-
више, неумањене последице тог преокрета осећају се и данас. Као 
што је некада био постављен револуционарни и партијски циљ об-
разовања „новог човека“, тако је и у посткомунистичком раздобљу 
(од 1991/2001. до данас) такође испостављен сличан метаполитички 
циљ изградње довитљивог, прелазничког типа човека. Образовање 
homo transitionisa за функционалне потребе рестаурације капита-
лизма испоставило се у обрнутом предзнаку, као својеврсна исто-
ријска инверзија „повратка на старе вредности“.

Читав комплекс високог образовања у домену друштвених 
наука следи новопроизведену „новост“, нове врсте новог и елит-
ног човека, подобног и способног за самоодржање у прелазничком 
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периоду.3 Већ и на први проницљивији поглед, уочљиво је да са 
неофиличног становишта пројекта транзиционог човека – рекло 
би се и еволутивног човека – нема места задовољству, а поготово 
не ликовању, нити било каквој иронији и потцењивању, спрам ис-
куства и праксе пређашњег револуционарног човека.

Образовање новог транзиционог човека – индивидуе која по-
седује отпорност и особине продужене свежине и трајања, упркос 
кварљивим околностима – у процесу реформисаног високошкол-
ског система, претпоставља бар две врсте сировинског састава. 
Први се односи на раније образоване појединце који су своје ин-
телектуалне и моралне хоризонте и животни менталитет створили 
у пређашњем раздобљу, од којих су понеки били поуздани „нови 
људи“ тог, сада већ старог, доба. Друга образована сировина (тзв. 
људски ресурси) обухвата непрерађене и недорађене, што значи 
још неформиране индивидуе које, уласком у универзитетски и на-
учни живот, тек уобличују свој менталитет и интелектуалне досеге.

Разумљиво је да се на прву врсту односи услов и налог реви-
зије светоназора и преумљење, о чему ће несто касније бити речи; 
док се тек на друге може у пуној мери применити нови образовни 
дизајн, сходно дргачијим мотивима и циљевима посткомунистич-
ких околности. Тако схваћено образовање је, заправо, опсежно 
уподобљавање императивима рестаурације и повратка на, у једном 
раздобљу прекинут, континуитет грађанског света. Остаје, међу-
тим, питање да ли се у првим фазама транзиционе рестаурације 
може еволутивно и у пуној мери васпоставити плурални конти-
нуитет, или се он декларише декретима, нагло и тек делимично?

Како год схватили транзиционе околности, тек образовање 
новог човека за нови век и нови миленијум не дешава се у времен-
ском вакууму terae incognita, нити на робинсонски пустом острву, 

3 О томе: Рељић Слободан, „Стратешке елите у Срији и реформа обра-
зовања или како ће велика криза Србима донети елиту нових видика“, 
часопис Национални интерес, бр. 3, 2011, стр. 283-300, тема броја „На-
ционални интерес и реформа образовања“.
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него у раслојеном и противреченом постјугословенском српском 
друштву у коме још увек коегзистирају различите идеје, идеологије 
и визије прошлости и будућности. Одатле се ни пројекат образо-
вања новог транзиционог човека никако не може протумачити 
као природна и саморазумљива потреба којој није могуће уложи-
ти рационалне приговоре. Тим више што се целокупна образовна 
сфера у Србији налази у дубокој структурној кризи која не трпи 
замајавања и уљуљкивања тирадама о посттранзиционом рају.

Србија је, наиме, одавно улегла у без образно доба у коме се 
текуће прилике једва могу смислено образлагати а скоро никако 
оправдавати.4 Отуда се образовање наилазећих младих генерација 
и „прешколовавање“, допунска настава, дообука и образовање за 
треће идеолошко доба у посвећеном складу са „новом реалношћу“, 
тешко може схватити као неупитно.

Који је, уосталом, облик и какав је садржај образовања за 
социоекономску реалност која је пречесто колико мучна, толико 
и покварена и неморална и тиме неприхватљива?! Да ли постоји 
тежња таквог типа образовања у хумантираним наукама које ће у 
својим „радионицама“, „едукацијама“, „тренинзима“ „пројектима“ 
и „апликацијама“, да се темеље у живом блату неразумевања пре-
тпоставки властитог историјског хронотопа, а тиме и индивудалне 
и колективне судбине у овом и следећим временима? Како из те-
мељног несхватања и необразованости може настати разумевање 
властитог положаја? Верује ли се и превише у сазнајну моћ и снагу 
тумачења егзистенцијалног положаја на универзитету и шире?

4 О томе: Кнежевић Милош, „Без образно доба. Цртице о парадигми и 
хаосу“, часопис Дијалози, тематски број „Криза науке – криза друштва“, 
стр. 181-191, Београд, 1998.
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Слабљење универзитета

Некада се веома веровало Универзитету, толико да су се помоћу 
универзитетског ауторитета отклањале све неодумице везане за 
друштвене противречности. Веровање у универзитетску моћ при-
падала је, додуше, просветитељским временима самоуправљања 
радника, више него обазривој и подозривој партиској неменкла-
тури. Култ знања и удивљност спрам универзитетски образованих 
кадрова дуговала се страхопоштовању према науци у необразова-
ним и неписменим слојевима. Образовани су необразованој већини 
становништва изгледали као људи који су најзад прешли на другу 
и бољу обалу реке живота. Али ни необразовани слојеви нису били 
лишени стамене и поуздане слике света. Под притиском налога дру-
гачијег времена они су своје традиционалне и фоклорне седименте 
уграђивали елементе (комунистичке) модерне.

Универзитет у Србији се изградио и развио током постојања 
две Југославије, а свој радикални преображај доживео после нес-
танка треће југословенске творевине. Као и све што је припадало 
претходном систему и универзитетска сфера Србије се поделила 
и разложила, али механичко раздвајање и кидање веза није била 
једина, а можда чак ни највећа промена. Промењени положај, улога 
и величина постјугословенске Србије утицали су на слабљење уни-
верзитета. Дуготрајана структурна криза економије, те умањење и 
губитак материјалне основе узроковали су слабљење моћи и сроза-
вање универзитетског угледа. И то је, та „десакрализација“ и про-
фанисање универзитетског звања била можда најболнија појава 
за људе са универзиета. Пољуљани и урушени социјални слојеви 
(раније класе), пре свих радничка класа и средња класа а онда и 
интелектуалци, измакли су равнотежне ослонце и продубили де-
зоријентацију у универзитетском животу.

Током геополитичког транзита и социоекономске транзи-
ције универзитет је изгубио на значају и свео се на маргиналну 
праксу институционалног преживљавања. Деиндустријализација, 
која је током разбираспадних процеса погодила Србију, нечела је 
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и умањила потребу за стручњацима разних, до тада солидних и 
профитабилних, индустријских грана. Брзо се показало да економ-
ска изолација и технолошко заостајање, као и деоба, умањивање 
и укидање производних капацитета у коруптивној и пљачкашкој 
приватизацији, ствара нове типове зависности који не могу бити 
отклоњени чак и највећим напрезањима делатника из универзи-
тетске сфере.

Показало се, такође, да српски политичари последњих четврт 
века нису више рачунали на универзитет као на продуктивну силу, 
па ни као на политичку снагу. Маргинализација универзитета те-
кла је паралелно са насилним разлагањем југословенског и српског 
друштва и државе, стрмоглавим губитиком економске снаге земље 
и све већим западањем у понижавајуће односе политичког усло-
вљавања, послушности и зависности.5

Универзитет, као највиша друштвена, научна и образовна ин-
ституција, у раздобљу транзита и транзиције није директно консул-
тован нити је питан за мишљење поводом најважнијих друштвених, 
економскох и политичких проблема којих је било много и превише. 
Реч је, дабоме, о односу политичке сфере у Србији према сфери об-
разовања у целини, а не само о учешћу универзитетских посленика 
у хипертрофираним политичким процесима.

Више од универзитета у сфери образовања је на значају добила 
извршна грана у подели власти, то јест ресорно Министарство за 
просвету, науку и технологију Владе Србије. Универзитет је остао 
некако по страни, као неопходна и уважавана, али не и превише 
делотворна и утицајна институција. Напослетку, можемо се запи-
тати да ли је приказани однос према универзитету само у новим 
условима обновљена традиција антиинтелектуализма која је у раз-
личитој мери, међу политичарима и у партијском миљеу, негована 
и у претходним временима? 

5 Видети: Степанов Радивоје, „Последице распада државе на образовни 
систем у Републици Србији“, часопис Национални интерес, бр. 3, 2011, 
стр. 49-62, тема броја „Национални интерес и реформа образовања“.
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Споплитање друштвених наука

Друштвене науке су промениле положај и место, измењен им 
је и смисао, сходно променама у друштву и промени друштва. Но, 
ово указивање на везу друштвених и образовних промена више 
је ритуална и реторичка „покривка“, него корисно хеуристичко 
средство. Образовање је свакако део друштва, образованост је очи-
та индикација друштвености, баш као и истраживања, сазнање и 
наука уопште. Одатле је алиби-исказ да „образовање дели судбину 
друштва“, колико тачан толико недовољан за дубље разумевање 
насталих промена у образовању и друштву.

Да је наука, као исходиште и уточиште знања, неопходна 
друштву скоро да је непотребно потсећање. Али та непотреб-
ност присећања на неопходност науке је релативна, нарочито у 
раздобљима у којима једно друштво погађају разорни потреси у 
којима се слама свест о властитом положају у историјском времену 
и геополитичком простору. Рекло би се да је управо тада социјална 
несвесност, индикована и индукована политичким несвесним, она 
непрозирна покорица на друштвеним развалинама која не може 
бити проваљена само слепом вољом моћи, а да та воља и та моћ 
нису уједно и хронотопски рефлектовани. Моћ би требала да се 
позабави својим бићем.

Једноставније речено, политичкој вољи која настоји да прева-
зиђе кризу чији је саучесник, а можда и изазивач, нужно је обра-
зовање које се обликује у историјски разбор, свест о себи и други-
ма. Не само сагледавање тренутка, оно, иако нужно, није једино 
потребно, него и оно што је датом тренутку узрочно претходило 
и што ће му, такође узрочно последичити. У сва три граматичка 
времена и у све три хроничке димензије на хоризонту живота, тек 
образовање – схваћено на грчки начин као паидеа – омогућује дија-
гнозе противречности и ваљане прогнозе њихових вероватних, 
али не и сасвим извесних, расплета.

Наука је, дакле, ма колико се неумесно потцењивала или 
прецењивала, нужна у сагледавању могућности изласка из гло-
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балне кризе која тако дуго на локалном нивоу опхрвава Србију. 
Уколико се одустане од оног типа науке и образовања који одго-
варају достојним потребама времена и људи, потребе, а и људи, 
биће само мимоиђени, али не и укинути, па ће се оним што је 
потенцијално окрепљујуће и спасоносно бавити неко други. Само 
привидно чини се као да се без образовања и науке може, а у ства-
ри, лакомислено одустајање се врло брзо указује као многоструко 
скупља тегоба заостајања и сиромаштва, стварне интелектуалне 
и моралне беде.

У раздобљу транзиције или преласка, изгледало је као да се 
догађаји у социоекономској и културној сфери одвијају спонтано, 
скоро аутоматски, као нека врста остварења безпризивно приро-
дне телеологије промене и раста. Изгледало је као да се кретање од 
самоуправног комунизма ка управљаном и подређеном капитали-
зму одвија незаустављиво и неповратно; као да нема места дубљим 
недоумицама, поготову не око проходности пута и удаљености и 
достижности крајњег циља. Пракса преласка и прелажења је, међу-
тим, показала да нема превише разлога за радовање бољем животу. 
Показала је, наиме, сасвим супротно од обећаног, да су скоро сви 
феномени транзиције у Србији – ма како и колико она у неким де-
ловима политичке елите била одушевљено схваћена – дубоко про-
блематични и тиме подложни критичком и етичком сагледавању.

Разумљиво је да се разложно пропитивање реалних домета и 
(бес)смисла транзиције намање очекује од њених привилегованих 
актера и корисника, надређених и повлашћених транзиционих 
демагога, управљача и манипулатора. Панорамска и критичка 
ауторефлексија међу политичарима у Србији је ретка, скоро да и 
не постоји. Уколико у хипертрофираној политичкој сфери, међу 
лидерима и припадницима партијских номенклатура не постоји 
преко потребна свест о историјском хронотопу Србије, да ли она 
пребива скривена на неком другом месту, можда у сфери образо-
вања, на универзитету, на институтима, међу научницима. рецимо, 
међу не толико бројним аутентичним интелектуалцима у области 
друштвених наука?
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На изречену недоумицу око места аутентичног мишљења је 
тешко одговорити. Чињеница је да су историјска дешавања у про-
теклих четврт века (па и дуже!) на овом тлу остала углавном па и у 
споредном, нејасна. Историја се не задржава на шупљим бранама 
немара и превиђења, она се догађа без застоја; историја протиче 
и одмиче а опасни и штетни догађаји се не схватају најбоље јер се 
не тумаче довољно.

За очити интерпретативни дефицит има више разлога. Није 
реч само о неспособности тумача да пруже објашњење, недостат-
ку талента за проницање у замршене сплетове узрочности, или 
колебања и устрашености научника из области хуманистичких 
наука – историографије, политикологије, права, економије, соци-
ологије, филозофије, на пример. Можда неотклоњеној конфузији 
доприноси и преобилни емпиријски материјал који се покаткад 
чини теоријски несавладивим. Али управо та привидна атеоре-
табилност указује на потребу сталних критичких обрада рђаве 
историје у невремену епохалних преврата и преокрета.

Идеолошка растерећења и нови
идеолошки терети

Слободумље не значи уједно и либерализам. Тежња ка слобо-
ди, ослобађање и ослободилаштво су политичке и културне појаве 
које не морају да имају чврсто теоријско и доктринарно рухо. Могу 
бити снажне а инстинктивне, или утемељене у необразложеној, али 
убедљивој моралној интуицији. Логички уређено и систематично 
рухо углавном заодевају теорије и доктрине либертерства, либе-
рализма и либертаријанства.

Историјске појаве слободе и ослобођења и њихова теорети-
зовања не подударају се у сваком историјском примеру. На непо-
дударност указују контроверзна политичка историја и не мање 
сложена историја политичких теорија.
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Образовна сфера у Србији је током транзиције доживела про-
мене које су биле последица краха претходног економског и поли-
тичког система. Промене су, дакле, имале кризни, а местимично и 
катастрофални карактер. Усред социоекономских и политичких 
промена вредности индивидуалне и колективне слободе и осло-
бођења међу добитницима и губитницима транзиције нису схвата-
ни на истоветан начин. Контроверзе су интензивиране на матрици 
односа старог и новог режима, између заступника реформи, конзер-
вирања стања, или повратка на „старо које је било боље“.

Бизарна антитетика преокрета 2000. није умањила поделе у 
српском друштву. Око скоро сваког важнијег друштвеног пробле-
ма и даље изостаје широки консензус грађана. Уместо сагласности, 
макар и око минималних заједничких циљева, на делу су лидерско 
договарање, партијски споразумевање и самовоља бројчано над-
моћних коалиција које симулирају постигнуту општу вољу. У тако 
нестабилној политичкој атмосфери губи се друштвена равнотежа 
неопходна за резолутне антикризне мере.

Тематизовани проблем либерализације образовања корисно је 
посматрати кроз сложену оптику процеса деидеологизације, деполи-
тизације и приватизације. Ма колико били слични, поменути про-
цеси се ипак разликују у својим ефектима и контраефектима, међу-
собним појачавањима али и супротним па искључујућим деловањем.

а) Деидеологизација образовања је била један од првих ре-
формских захтева после преокрета 2000. године. У друштвеним 
наукама она је дефинисала потребу да се увелико нарушено кар-
дељистичко теоријско поље коначно отвори за друге правце и 
стилова мишљења, изван левице и марксизма. Деидеологизација 
образовања није наметана као лишавање свих идеја (стање без 
идеја – безидејност), али је међу поборницима „старог режима“ до-
живљавана као као „смак света“. Марксизам је рубрициран као тек 
један а не и једини могући начин разумевања друштвене збиље. 
Штавише догодило се нагло демарксизовање у чему су, како то об-
ично бива, предњачили, управо најгорљивији партијски идеолози 
марксистичког убеђења. 
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И поред неутралистичког захтева за деидеологизацијом об-
разовања у образовној стварности није се могао избећи утицај 
надмоћне неолибералне идеологије, праћене и прожете европ-
ском идеологијом и идеологијом продемократизма. Тако је ство-
рена асиметрична слика у којој је надмоћни неолиберални склоп са 
једне стране симулирао транзициони идеолошки натурализам, док 
су све друге идеологије на слабијој страни историјских дешавања, 
настојале да преживе и одрже се на сцени.

б) Деполитизација образовања је означавала потребу раски-
да директне везе образовања са владајућим политичким структу-
рама. На политичком плану то је, такође, значило и потребу депар-
тизације академског живота, будући да је укинута једнопартијска 
држава, те да су отворени процеси политичког плурализовања 
вишепартијског типа примили обележја парламентарне демокра-
тије. У високошколској сфери је, додуше, и пре транзиционог за-
хтева за деполитизацијом, који се огледао у тежњи избацивања 
политике из наставе, тј. васпитања и образовања, примењивано 
начело аутономије универзитета које је у једнопартизму имало тек 
модификовани непартијски карактер. Партијност универзитета 
обезбеђивана је посредно кроз унутаринституционално деловање 
организација једине постојеће партије.

У транзицији је пракса партијности монистичког типа одбаче-
на, утолико што су партијска наклоност, определење и ангажман 
постали приватна ствар, слобода и право сваког делатника на уни-
верзитету. Партијност и партијашење нису, међутим, у потпуности 
отклоњени, чак и ни по цену видљивих изражавања симпатија и 
лобирања за различите политичке опције. Такво деловање уни-
верзитетских посленика у партократком моделу какав је на цени у 
Србији, није могло а да не утиче на прокламовану деполитизовану 
неутралност и објективност друштвених наука на универзиету. 
Штавише, у драстичним случајевима пристрасног политичког ан-
гажмана довођена је у питање целина научног предлошка којим се 
поједини аутори баве.
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Најзанимљивији случај пружа управо Факултет политичкох 
наука који је, стицајем чудноватих околности, задржао монопол на 
изучавање политичкох процеса, а који током последињих четврт 
века није у потребној мери успео да надиђе свој примарни пар-
тијски карактер. Но, таквих примера транзиционе партијности, 
која се увек креће уз бок тренутне политичке моћи, на београд-
ском универзитету има још. Тек ће будућност показати хоће ли 
друштвене науке и научници успети да се еманципују од привлач-
них утицаја који их сатерују у контролисане политичке забране из 
којих тек уз одобрење могу да куде или хвале постојећи поредак.

в) Приватизација образовања као реформски захтев произ-
илазила је из неолибералне идеологије и политике која је ионако 
сумњичава и рестриктивна спрам сваке иоле наглашеније улоге др-
жаве у економији, али и у свим другим, па и у образовној, сфери. По 
први пут, већ и у Милошевићевом раздобљу, отворени су приватни 
факултети и универзитети, чиме су традиционални државни уни-
верзитетски центри добили конкуреницију. Ради одржања каквог-
таквог квалитета уведен је систем признавања експертности и ак-
редитације. И поред тога, у насталој пролиферацији факултетских 
и универзитетских институција, надлежни просветни органи нису 
најбоље успели у контроли процеса који је местимично задобио 
карактер стихије и пада квалитета студирања.

Увођењем приватног власништва над институцијама у сфе-
ри високошколског образовања отклонило је искључиву буџетску 
улогу државе, проширило понуду разноликих знања и појачало 
утицај тржишних услова у третману знања као робе која има од-
ређену вредност и цену. Све већа друштвена раслојеност и погор-
шани стандард необновљених и осиромашених средњих слојева 
су, међутим, умањили почетни елан који су приватни факултети 
и универзитети испољавали пре удара економске и финансијске 
кризе 2008. и 2011. године. То се одразило не само на смањени број 
уписаних студената него и на одлив (повремено и право бекство!) 
експертног наставног кадра са приватних образовних институција.
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Истовремено, државне високошколске институције и ресор-
но одговорни органи извршне власти – пре свих надлежног Ми-
нистарства просвете Републике Србије – имале су бројне пригово-
ре на срозавање нивоа квалитета образовних услуга на приватним 
факултетима и школама.

Приговори су се односили на свеопшту комерцијализацију 
образовних услуга, неред у наставним плановима и дисциплинама, 
као и неуједначеност квалитета наставног особља. Набројано је у 
екстремним случајевима указивало на корупцију – олако стицање 
високих звања, куповину испита, купопродају диплома, мастера, 
магистратура, па чак и доктората. Уз све то као проблем се појавила 
и раширена појава плагирања научних радова која је, у околнос-
тима нејасних критеријума оригиналности, задобила димензије 
салијеријевске епидемије. Неопходност делимичне приватизације 
високог школства таквим појавама је у великој мери угрожена, али 
не и дефинитивно компромитована.

Болоњске грешке и заблуде

Транзитманијски усклик громко је истицао врхунску вред-
ност праксе ослобођења која неминовно води ка рајском есхатону 
коначне слободе.6 Заговорници социјалних реформи у свим сфера-
ма, па и у сфери образовања, указивали су на потребу раскивања 
менталних и интелектуалних окова претходних „мрачних време-
на“. Изледало је као да је најзад синуло сунце, да је отпочело Ново 
доба, да је коначно прекорачена историјска раскрсница, и да се тај 
искорак догодио у преудном часу времена које почиње од нулте 

6 О томе: Кнежевић Милош, „Слобода у условима ровите моћи. Памћење, 
ослобађање, слобода и заборав“, наричито глава „Апсолутизовање језгра 
слободе“, стр. 131-133, Национални интерес, бр. 2, 2012, стр. 129-164.
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тачке; као да ама баш ничега вредног раније није било. То време је 
прошло, све што је проповедано као ново достигнуће у таласима 
перманентне кризе показало се само као обновљена стара и много 
пута виђена тешкоћа.

Прелазак са система на систем, уз прелазништво као жи-
вотни облик динамизоване и пољуљане свести, обликовано је у 
паранаучном склопу тзв. транзициологије. И у високошколском, 
универзитетском животу политички преврат и опроштај од им-
провизоријума раздобља између комунизма и посткомунизма про-
праћен је социјалним и политичким инжењерингом: „агендама“ и 

„моделима“, „пројектима“ и „процесима“, од којих је у ужем смислу 
свакако најпознатији поменути „болоњски“.

Тзв. Болоња и фамозни „болоњски процес“ у васпитању и об-
разовању, у једном колико конфузном толико полетном интервалу, 
официјелном агитацијом су задобили спиритуални и ритуални 
значај „Светог слова“ српског образованог система. Ако се изузме 
(а)политични процедурализам и привидно неутрални васпитни 
технологизам, детаљно пројектован за све фазе и нивое науковања, 
болоњско језгро заправо садржи општу дерегулативну тежњу „ос-
лобађања од сувишног баласта“ претходнох времена. Под једним 
условом и претпоставком, додуше: тачног препознавања „суви-
шног“ као тобоже анахроног и најбољих начина „ослобађања“, то 
јест економског рационализовања образовног процеса.

Од деташираних канцеларијских посвећеника и НВО мисио-
нара на терену, никада читко и јасно прочитане „Болоњске препо-
руке“ су најчешће схватане као реорганизовање оштрим резовима, 
поједностављивањем, смањивањем и укидањем, не само капаци-
тета него и наставних планова и програма, те институционалних 
облика, а онда и научних дисциплина, предмета, пројеката, ис-
траживања.

Попут још памћеног шуварског удара на школство 70-их го-
дина прошлог века и његовог уподобљавања фиктивним захте-
вима „удруженог рада“, и актуелне „болоњске реформе“ такође су 
се показале као непажљива и лакомислена деструкција државног 
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школства којој, нажалост, није следила разборита и солидна кон-
струкција образовног система.

Универзиет још увек није повратио свој ранију снагу и значај, 
нити је обновио продуктивне потенцијале, саобразно препознатим 
захтевима прелазног и пролазног времена. Првобитни „болоњски“ 
занос је на завојитим и непрегледним окукама кризе занешено 
омануо и разлио се у разочарање стањем у науци и образовању. У 
току је потрага, додуше неуједначена и конфузна, за нечим погод-
нијим и кориснијим, научно и економски сврсисходнијим, свакако 
бољим од „болоњских“ заблуда.7

Слободоумношћу против либерализације

У много чему што је одиста у кризи, није у кризи само идеја 
слободе. Идеја, уосталом, ни не може бити у кризи него појава тек 
делимичног ослобођења која се успоставља према појму и идеалу 
слободе. Либерализација образовања у Србији је историјски тренд 
локалног посткомунизма који је, у конкретним приликама једне 
прилично девастиране и изнурене земље, попримио разнолике и 
позитивне и негативне облике.

Питање је колико, опште узевши, пропитивана либерализа-
ција одиста ослобађа антикризне потенцијале и ствара услове за 
друштвени просперитет а колико је, схваћена на неолибералан 
начин, и сама узрок кризних таласа? Имајући у виду наталожено 

7 О томе, у целости: Кнежевић Милош, „Дуга историја реформи и рефор-
марења. „Болоњски процес“ у транзиционом нокдауну“, стр. 39-73, збор-
ник, Образовање у Србији данас, Унија синдиката просветних радника 
Србије, Београд, марта 2010.
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глобално и локално искуство економске, политичке и културне 
дерегулације и либерализације – засноване на поменутој неоли-
бералној парадгими – пре ће бити тачно ово друго. По страни од 
општег значења и вредности слободе, слободоумља и ослобађања, 
либерализација је у пракси деловала разорно у свим друштвеним 
структурама и формама у којима је свесно примењивана.

У стварној кризи је заправо компромитована пракса либе-
рализације – сваковрсног отварања, откривања, излагања, пре-
пуштањаи допуштања – сведена на неолибералну идеологију и 
унутарсистемску агитацију. Та идеологија, доктрина и пропаганда, 
била је и остала рецептурно намењена посткомунистичким источ-
ноевропским земљама обухваћеним транзиционим реформама. 
Тачније речено: није у кризи неолиберална пракса, уз свим реле-
вантним сферама примене па и у образовној, него је управо нео-
либерална пракса изазивач кризе и њен битан садржај!

Предочени став је потребно поновити јер се у дијалошкој „раз-
мени ватре“ тзв. реформиста и антиреформиста мешају и бркају 
супстанца кризе и инструменти њеног превладавања. И у сфе-
ри образовања оно што једни сматрају кључним узроком кризе 
други посматрају као начин њеног могућег превладавања. Спор 
је, дабоме, идеолошки и политички јер се дотиче примене идеје 
и идеологије која је очигледно идеолошки и политички фундира-
на – а то је неолиберална парадигма у српском образовању. После 
читаве деценије експериментисања показало се да је некритичка 
и имитативна, примитивна и брутална верзија неолиберализма 
нанела велике, а често и непоправљиве, штете у свим друштвеним 
секторима у којима је примењивана.8

8 О томе: Митровић Љубиша, „Вирус неолиберализма и образовање на 
платформи Болоњске декларације“, НСПМ, 22. новембар 2009.
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Парадокс ослобађања: потонућем у
све дубљу зависност 

Поред промене социоекономске структуре друштва и реста-
урације зависног и неразвијеног капитализма, као један од најваж-
нијих циљева транзиције у Србији, истакнута је и трансформација 
индивидуалне и колективне свести. Споља налагани и изнутра 
местимично прихватани захтев за опсежном и дубоком променом 
колективне свести нације обухвата све егзистенцијалне временске 
димензије: прошлост, садашњост и будућност. Многи од тих захте-
ва пласирају се посредством паранаучних интерпретација, такође 
заснованих на симплификованим и тенденциозним неолиберал-
ним тумачењима „ослобађања“ и „слободе“.

Део друштвених наука у Србији је капиларно прожет и задојен 
идејама неолибералног порекла. Оне, наравно, нису засноване на 
домаћој либералној традицији, нити су оригинално изникле већ 
су мање-више механички преузете из „узорних зона“ путем не-
домишљеног интелектуалног опонашања. Одсуство критичности 
према преузетим теоријама и доктринама огледа се у неспособ-
ности да се уоче чак и очигледне неподударности историјских 
околности између „земаља порекла“ и увозника, „земље пријема“, 
а то је, у изложеном случају, Србија.

Научност поменутог неолибералног типа претпоставља се 
(ваљда и доказује?) саморазумљивошћу супериорног западног 
светоназора. Вестернистички светоназор је, уосталом, победио у 
Хладном рату. Каже се да је оно што је тријумфално свакако боље 
од онога што је, можда или сигурно, поражено, а то је претходни 
разнолико именовани поглед на свет. Отуда је неолиберализам 

„последња мода“ у друштвеним наукама. Та мода „главног тока“ 
блиска је спекулативној култури „капитализма катастрофе“ и ме-
сијанској помисли на „крај историје“. Како год било, претходном 
политичком једноумљу уследило је, такође политичко једноумно 
вишеумље.
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Чак и када се жарко жели није лако променити свест људи. 
Промене свести се догађају или еволутивним поређењем и про-
цењивањем, те постепеним увиђањем грешака и заблуда претход-
них становишта; или притисцима, условљавањем, уцењивањем и 
изнуђивањем. Постојећа свест се тешко мења одједном и нагло, за 

„освешћење“ је обично потребно неко дуже време.
Све фазе растројства Србије и Југославије у последњих четврт 

века праћене су научним, али и идеолошким интерпретацијама. 
Речено је да је у друштвеним наукама, тј. теоријама у различи-
тим областима, приметан мањак веродостојних тумачења. С друге 
стране, у идеолошким и пропагандним објашњењима у медијима 
такав мањак није уочен, јер на том пољу нема интерпретативног 
вакуума. Отуда је крупан улог, можда и најкрупнији – друштвена 
свест – била у средишту пажње транзитне и транзиционе идео-
логије. Она је то и данас, када се причињава да је посао са тран-
зицијом у Србији толико одмакао да се ближи крају. Али, каквом 
крају, тужном или веселом?

Неолиберално преумљење

Критичке друштвене науке су пред искушењем како анали-
тички образложити идеолошки и политички волунтаризам у тран-
зицији? Каже се да је потребно прихватити европске стандарде и 
што пре и што боље се уклопити у регионално „окружење“, али и 
шири континентални амбијент. Транзициони идеолози и полити-
чари се, у ствари, залажу за стратегију уподобљавања и уклапања 
у моћније структуре глобализованог света.

Структурна адаптација на неодољиву надмоћ захтева прихва-
тање тзв. нове реалности. Усвајање онога што се намеће као могућа 
стварност претпоставља одустанак од онога што може бити или 
већ јесте стварна стварност. Одустанци се, потом, тумаче као досе-
тка, реализам и прагматизам, а неодустајања, немирања и отпори 
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као нереалистичност, анахронизам и утопизам. Тако се у врзином 
колу, наизменично цупкајући, посрћући и пузајући, доспева до 
наметане стварности „нове реалности“.

Висока цена прагматичног снисхођења у аморалну низину 
„нове реалности“ је губитак самосталности и независности. Док се 
на ширем политичком плану речено огледа у десуверенизовању и 
детериторијализовању, у друштвеним наукама се тај процес огледа 
у губитку моћи самосталног расуђивања и истински независног 
мишљења.9 Целокупна сфера образовања у Србији, а нарочито у 
области корпуса друштвених наука, изложена је силама специфич-
ног научног десуверенизовања. При том се подавање имитативној 
зависности самозаваравајуће тумачи као „држање корака са све-
том“.

Али, није све задато ни у хрпимичној имитацији која рађа 
гњиле квазинаучне плодове. Спољашњи агенси новог дизајна свес-
ти у Србији иду корак даље и, уз налог „прихватања европских 
вредности“ захтевају – у меканој лустративној форми додуше – 

„суочавање са прошлоћу“. Овај, већ и на први поглед, нелогични 
механизам преобликовања свести само привидно се односи на 
националну прошлост, јер су му стварне интенције усмерене за 
успостављање лојалне и „политички коректне“ садашњости.

У том мантричном налогу се, међутим, крије један изразити 
парадокс. Док се васколика неолиберална пракса ослања на конзу-
мерски и хедонистички проседе под привлачним рекламним сло-
ганом „Дај нам данас!“ – који сугестивно осликава презентистичку 
идеју и идеологију – дотле се препоруком „суочавања са прошлоћу“ 
исти тај основ маргинализује. Шта је за Запад и овдашње западњаке 
важније: садашњост или прошлост? Или се у вредносном поенти-

9 О томе: Брдар Милан, „Промена парадигми и општи обрасци теоријског 
и практичног дискурса“, стр.17-27, нарочито карактеризација промена 
у научном дисурсу као „споредних и пигмејских“, на стр. 23, зборник, 
Промена образаца мишљења. Судбина критичког мишљења у раздобљу 
транзиције, приредио Милош Кнежевић, ДКСГ, Београд, 2011.
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рању, на ресурсе садашњости упућеног неолиберализма, фукари-
зованим предмодерним земљама „реметиоцима“ токова капитала 
са периферије светског система, препоручује што дужи останак у 
прошлости, путем њеног послесуочљивог одрицања!?

Како год узели, препоручено и спровођено преумљење, у при-
казној накарадној формули, значи и ослобађање ума од талога по-
губне прошлости. На духовном плану „апликација“ те формуле, 
као и „тренинзи“ и „едукације“ у складу са њеним препурученим 
транснационалним садржајем, требало би да произведу поменутог 
новог транзиционог човека, за ово и сва будућа времена. Сироти 
преумљеник се на хоризотну транзиције оцртава као анационално 
и раздуховљено биће, сведено на превртљиву играчку системског 
иживљавања.

Шта се мења: образац мишљења или
човек који мисли?

Планирана конверзија у неолибералној оптици не изгледа као 
преобраћање него као хвале вредни повратак „заблуделих овчица“ 
у природно стање грађанства. У огољеној стварности првобит-
ног транзиционог капитализма ипак је супротно. Прокламовани 
грађанин се не појављује као разложно свесно биће које самосвојно 
одлучује, него као разложени и подсвесни субјект о коме битне 
одлуке доносе други. У сплету његових својства доминира својство 
фискалног дужника и подређеног поданика. Такав грађанин у го-
лом правном статусу налази се у збиљи једвите индивидуалности 
неотплативо задуженог конзумерског битисања.

Конвертовање слике света, идеолошко преиначење и поли-
тичко преобраћање нису завршни доказ слободоумља и либера-
лизације. Шта се мења: образац мишљења или човек који мисли? 
Трансформација воље и свести, те прилагођавање измењеним 
околностима сведочи само о напору преживљавања, и ништа 
више од тога. У друштвеним наукама на универзитету и шире 
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трансформација свести и промена парадигми догодила се непо-
ступно у распону једне генерације. Промена научних образаца 
је постала део биографија научника. Промениле су се, заправо, 
биографије оних који су мењали научна становишта. Шкодљиви 
и неподобни делови „научних“ биографија пресвучени су муком 
ћутања, па су и биографеме указале на подмлађивање нетом при-
лагођених аутора.10

Најчешће је некритичност из једног, са истом горљивом снагом 
уверавања, претекла у друго, сасвим различито, доба. Са подједна-
ком, често и комичном енергијом, такви научници су „отрежњено“ 
почели да се залажу за све оно чему су се донедавно теоријски и 
практично жестоко противили. Класно или национално стано-
виште заменило је грађанско ненационално, транснационално и 
анационално; уместо социјализма и самоуправљања појавила се 
Европска унија са евроинтеграцијама; ослонац на државу у еко-
номији заменила је идеологија отворене тржишне привреде и сл. 
Противречење себи није доживљавано као незнање или морални 
пад, већ као доказ слободоумности.

Очита контроверзност преокрентуих и преобраћених науч-
ника у домену друштвених наука остала је, међутим, углавном неп-
ропраћена иоле дубљом критиком. Као да је остављен маневарски 
коридор за безбедно одрицање од ранијих уверења, а све у прилог 
заснивања прикладнијих убеђења. Преокретање (превртање) и 
пребраћање се још увек објашњава ослобађењем од заблуда, без 
икаквог увиђања уласка у заблуде нове врсте. Тако је настала си-
туација идејног, идеолошког и теоријског плурализма помешаних 
теоријских и прагматичних становишта, неуверљивих, конверто-

10 О томе: Антонић Слободан, „Шта треба променити – парадигму или 
хабитус“, зборник, Промена образаца мишљења. Судбина критичког 
мишљења у раздобљу транзиције, приредио Милош Кнежевић, ДКСГ, 
Београд, 2011, стр. 41-52.
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ваних и хибридних облика.11 Та ситуација обележава и савремени 
тренутак социоекономске и политичке транзиције, али и транзи-
ције друштвених наука на универзитету и шире.

Уместо закључка

Либерализација, схваћена у ужем, пре свега политекономском 
значењу, свакако није преумљење, мада се тобоже ново слободоумље 
упорно приказује као ослобађање од заблуда прошлости од којих 
су оне највеће препознаване као ауторитаризам, комунизам и југо-
словенство. Некада беспоговорно владајући комунизам је, међутим, 
надомештен на сличан начин беспоговорним европејством, као што 
је и југословенство ишчилеле Југославије у резидуалној Србији ре-
инкарнирано у регионалној дипломатији тзв. Западног Балкана. 
Уз то, идеологијом пандемократизма се тежи неутралисању свих 
противречености и супротности које изазива партократски ауто-
ритаризам најјачих странака и најистакнутијих лидера.

Најзад, шта рећи о тежњама и вредности либерализације? 
Можда, најпре и напослетку, да је тај појам и појаву сваком случају 
ваља разликовати од појава и појмова сличног звучања и значења, 
као што су: слобода, ослобођење, слободарство, слободоумље. Не-
олиберални пројекат и пракса либерализације не само да је ужи и 
површнији, него је често и сасвим супротан истинским тежњама 
развоја слободе. Тако се и добија неочекивана слика либерализа-
ције као антипода слободи.

11 Социолог Зоран Аврамовић препознаје три главна облика јавног 
мишљења у савременој Србији: теоријско, политичко-идеолошко и јавно 
идеолошко. Видети: Аврамовић Зоран, „Три обрасца јавног мишљења у 
транзиционој Србији“, стр. 27-41, посебно стр. 28-35, зборник, Промена 
образаца мишљења. Судбина критичког мишљења у раздобљу транзи-
ције, приредио Милош Кнежевић, ДКСГ, Београд, 2011.
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У образовању поменути феномени испољавају, додуше, и неке 
специфичне видове. Али ни они, како је настојано да се укаже у 
објашњењу, нису такви и толики да могу да промене лошу слику 
о негативним ефектима либерализације универзитетског образо-
вања у болоњском лику.     

Напослетку, критичка оријентација у испитивању предоченог 
социоекономског и интелектуалног стања у друштвеним наука-
ма, све и да хоће, не може да доведе до оправдања и афирмације 
израбљивања, отуђења и постварења којима је изложен изнурени 
и осиротели човек погођен транзицијом у Србији. Критичка ин-
тенција у друштевним наукама смера нечему вишем и вреднијем: 
проналажењу могућности да се такво стање превлада.
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ШКОЛА ЗА ЧУВАЊЕ ДЕЦЕ 

Данас говорити о просвети у Србији, може бити потпуно де-
пласирано и досадно, јер јавност у Србији то занима, само на нивоу 
скандала и трача, а и мало је људи с којима можете озбиљно да раз-
говарате о тој теми. Новинари немају времена да се баве озбиљним 
текстовима и анализама образовања, политичари мисле да то што 
су ишли у школу или што њихово дете има учитељицу или неке 
наставнике је сасвим довољно да одлично познају образовни сис-
тем, самозвани „стручњаци“ који су побегли од дневника и часа у 
Заводе и образовну администрацију, тек сада одлично „знају“ шта 
треба просвети и школама и неумољиви су у својим предлозима 
за тзв. „унапређење система“; родитеље углавном само интересује 
њихово дете и његове оцене, док с друге стране наставници и ди-
ректори школа у сталном страху од разних инспекција и бахатих 
родитеља, све више раде посао у страху и неизвесности, сводећи 
све на отаљавање и задовољавање незаситих жеља ученика и њи-
хових родитеља. Још само ретки фанатици и идеалисти мисле да 
је у Србији могуће унапредити образовање и из поштовања према 
тим „последњим мохиканцима“ српске просвете, хајде да се још 
једном изјадамо једни другима. Највероватније, да ништа нећемо 
моћи да променимо, али зарад достојанства оних који још увек 
верују у истину, у некакав општи интерес, и у то да постојање мора 
имати неки крајњи смисао покушајмо још једном, да промишљамо 
просвету у Србији, следећи стару филозофску истину да се може 
мислити само оно што постоји. Кад и ово буде престало, знаћемо 
да школе у Србији више нису образовно – васпитне установе, већ 
места за чување деце, и нећемо имати о чему ни да причамо, ни да 
промишљамо. 
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Шта су основне одлике односа према просвети у Србији у 
периоду од 2000. године до данас?

Овде нећу помињати срамно мала издвајања из буџета 
Републике Србије за просвету и однос државе према том питању, 
већ неке друге ствари које су горе од тога.

Пре свега, нешто што се може заједничким именом назвати 
постављање лажних и небитних циљева пред образовни систем 
у Србији. То се ради организовано и смишљено, наводно у духу 
најбоље „европске традиције и праксе“ и ту никакви додатни 
аргументи нису потребни. А у ствари, о чему се ради? Узима се 
огроман новац кроз зајмове и кредите за „пројекте унапређења 
система“ од којих систем има велике штете, али зато појединци 
имају велике користи. Да ли ће се некада неко овим бавити не 
знам, али знам да је нашим школама наметнута прича о инклузији, 
насиљу, заштити и повећању обухвата ромске популације у 
образовни систем и слично, што и нису били посебни и велики 
проблеми нашег образовног система и, што је најгоре, силан новац 
је потрошен, а ови „проблеми“ нису решени и сам систем од тога 
није имао никакве користи.

С друге стране, никада јавност у Србији није чула за пројекат 
увођења једносменског рада у школе у Србији, или за пројекат 
бесплатног оброка за ученике у школама или за пројекат такве 
организације система у коме се, брзо и без административних 
препрека, могу уводити нова занимања која су потребна појединим 
локалним срединама и привреди која би стварно унапредила 
квалитет целог образовног система у Србији. Никада јавност у 
Србији није чула од најодговорнијих људи у просвети Србије за 
пројекат увођења предметних просветних саветника, који би на 
прави начин уводили младе колеге у систем и пратили реализацију 
наставних планова и програма и предлагали њихове измене које 
би допринеле квалитету наставе. Ови пројекти никада нису и неће 
почети да живе у Србији јер они који одлучују о тим пројектима 
немају за циљ да унапреде образовни систем у овој земљи, већ да 
га под видом модернизације и „европеизације“ у најгорем смислу 
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те речи, тотално униште. Све оне који су прозрели њихове себичне 
намере они оптужују за нетолеранцију, конзерватизам и као људе 
некомпетентне да о томе говоре. 

Према таквим лицемерима, не треба имати никакве дилеме, јер 
за њих истина као проблем никада не постоји, јер је истина оно што 
они прогласе за истину. Та мешавина софистичког релативизма и 
савременог прагматизма је најодвратнија ствар којом се модеран 
човек хвали, показујући своју бахатост и примитивизам. То и јесте 
одлика реформатора српске просвете у претходних десетак година.

Наиме, ако је сваки човек мера истине и ако је истинито оно 
што је за мене корисно, онда истина није узвишено људско питање 
или сазната нужност, већ обично питање на које и свиње знају 
одговор „јер се више радују каљузи него чистој води“. Када један 
државни секретар у Министарству просвете изјави у интервјуу 
Просветном прегледу (број 2426 од 10. септембра 2009. године) 
поводом срамног усвајања Закона о основама система образовања 
и васпитања, у скупштини Р.С. 31.08.2009. године, да „...овај Закон 
бар две партије осећају као свој и чињеница да смо усвојили 
амандмане из различитих странака скоро у истом проценту“, и 
тиме се поноси, онда то значи да је истина у Србији ствар нагодбе 
и истог процента, онда је свакоме ко се иоле разуме у то, јасно да 
ту нема никакве истине, нити икаквог система. Односно, да будем 
јаснији, има система, али у рушењу и иживљавању над образовањем 
у Србији, без икакве одговорности за последице које то производи.

Поред овог ПОСТАВЉАЊА ЛАЖНИХ И НЕБИТНИХ циље-
ва, у периоду после 2000, године, као важни циљеви у корацима 
у образовању су прокламована чувена 3д – принципа: демокра-
тизација, деполитизација и децентрализација. Како ово стварно 
изгледа у пракси ?

Како изгледа демократизација може се дати на примеру до-
ношења Закона о образовању, тзв. кровног Закона из 2009. године. 
Јавна расправа за овај Закон је трајала „од петка поподне до следећег 
понедељка изјутра“, уз потпуно игнорисање мишљења наставника 
и школа и главних просветних институција. Било је довољно, како 
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смо малопре чули, да се две партије договоре, да усагласе у ком про-
центу ће усвајати амандмане и то је врхунска демократија. Немам 
ништа против тога, ако уз то иде и одговорност за лоше последице 
Закона, на које је одмах указано у октобру 2009. године, у књизи 
„Критика Закона о основама система образовања и васпитања“ чији 
је издавач УСПРС. Ових дана се усвајају по други пут за четири го-
дине измене и допуне тог Закона, а измене врше исти они који су га 
и доносили. Али, у Србији све можете помињати, али одговорност 
се не сме помињати. А тамо, где нема одговорности, нема ни слободе 
ни демократије. Наиме, главни проблем српског друштва је што 
главни политички креатори државе и друштва никада не говоре о 
„избору између две или више могућности“ или да имају дилеме у 
вези неких важних друштвених проблема и њихових решења. Од 
времена друга Тита, када смо се „клели да нећемо скренути са њего-
вог пута“, до става „да Европска унија у Србији нема алтернативу“, 
у Србији се ништа није променило. У Србији нема дилема, нема 
неизвесности, нема упитаности. Овде се све зна унапред и тако се 
понаша и Министарство просвете када хоће нешто да спроведе, 
а без укључивања оних који то треба да примене и реализују, па 
се после чудимо када све то остане мртво слово на папиру. Ми-
нистарство просвете функционише као Министарство одбране, по 
строгој хијерархији, не узимајући друге актере образовног система 
као партнере са којима треба заједнички да поправља и унапређује 
образовање у Србији. Овде никако да се схвати да у образовном 
систему нема владара, већ сви треба да буду СЛУГЕ ЗНАЊА и бу-
дућности ове земље. Зато је истинска демократизација образовног 
система његова насушна потреба, јер како објаснити да људи из 
Министарства просвете траже да се приликом доношења Правила 
понашања у школи активно укључе ученици, али зато потпуно ни-
подаштава и игнорише наставнике када се доноси Закон о основама 
система образовања и васпитања?

Што се тиче деполитизације, каква је њена примена, показаћу 
на примеру избора чланова Националног просветног савета (НПС). 
Наиме, овлашћени предлагачи предлажу два кандидата, а посла-
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ници Народне скупштине Републике Србије (НСРС) бирају једног 
од та два кандидата. Наиме, приликом последњег избора чланова 
НПС (пролеће 2009. године), видели смо да владајуће странке бирају 
себи подобне кандидате и унапред знају ко ће бити изабран. Тако 
изабран НПС никако не може бити стручно, независно тело, јер 
ипак завршну реч о члановима НПС-а дају политичке странке. 
Ако хоћемо независно тело, онда треба да обавежемо овлашћене 
предлагаче да тајним гласањем изаберу само једног кандидата 
и да то скупштина РС верификује. Овако, под изговором лажне 
демократије и „независности“, они предлажу више кандидата, а 
скупштинска већина бира оне који су јој погодни. Овакав избор не 
само да ниподаштава овлашћене предлагаче (а то су нпр. САНУ, 
универзитети, СПЦ, ...), већ у старту умањује значај НПС и своди га 
на украс система. Наиме, кандидат Савета родитеља за члана Школ-
ског одбора неке школе који је изабран тајно, мора бити изабран на 
седници локалног парламента и самим тим има веће достојанство 
од два представника нпр. САНУ, који су предложени за чланове 
НПС-а, јер један сигурно неће бити изабран. Ово је чудна аномалија 
система која показује деполитизацију на дну система, а на врху, где 
се доносе много важније одлуке тога нема. 

Што се тиче централизације система, има много примера, 
али се она може добро приказати преко избора семинара за тзв. 
стручно усавршавање запослених, чији избор се врши искључиво 
у Завод за вредновање квалитета  образовања и васпитања, чији 
људи највише и држе те семинаре и њихова сврха није унапређење 
наставе, већ да људи из Завода имају додатне приходе, пошто су 
им плате у Заводу мале. Ово је школски пример како „образовна 
администрација“ измишља посао за себе да би себи дала неки 
смисао;то је и пример бирократизације образовања и монопола у 
образовању. Пример за ово је и полагање за лиценце за наставнике 
које је измештено са матичних факултета у Министарство 
просвете и које је произвело дугогодишња чекања и малтретирања 
наставника кога није било у времену када су се ти испити вршили 
на матичним факултетима.
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Шта би се могло рећи на крају?
У земљама Европске уније грађани гласају нпр. о томе да ли 

ће продавнице радити недељом, а у Србији се грађани третирају 
као марва која не зна ништа и зато их ниште не треба ни питати. 
У Србији нема жеље и снаге да се грађани уче дијалогу и ПРЕУ-
ЗИМАЊУ ОДГОВОРНОСТИ и да сами траже решења за своје и 
опште друштвене проблеме аргументовано и одговорно. Без тога 
нема решења проблема и таква заједница не може ићи напред ка 
бољем и нема никакву будућност.

Осим тога, напретка нема док образовне институције, које 
треба да буду носиоци и покретачи промена не затраже мишљења 
и предлоге од школа и наставника и да те предлоге у неколико 
кругова аргументовано прихвате или одбаце. Мора се направити 
таква организација и такав систем у коме добра пракса појединих 
школа и наставника постаје брзо својина свих и целог образовног 
система. Ово је начин да саме школе и наставници доживљавају 
промене као своје, и да их сами креирају и реализују и једино се 
тако може поправљати и унапређивати систем.

За оне који имају снаге да се и даље боре за будућност ове 
земље ово су два најважнија задатка у наредном периоду.

 Иван Ружичић, 
 професор филозофије



165

АЛХЕМИЧАРИ ОБРАЗОВАЊА

Било ми је веома пријатно да се одазовем позиву Уније синди-
ката просветних радника Србије (УСПРС) и њеном председнику, 
господину Драгану Матијевићу, који су организовали овај научни 
скуп. Посебно ми је драго што се он одржава у „Клубу књижевни-
ка“, знаменитом месту песника, књижевника и дивних ноћобдија, 
људи који су са толико „шарма трошили своје животе, подносећи 
их као жртве поезији, сети и лепоти“. Велико поштовање гајим и 
према онима који данас присуствују овом скупу, а посебно према 
онима који нису више са нама, али знам да и сада на небу „засту-
пају овај промашени свет нашег рода измирујући дуг својој старој 
постојбини“. (С. Басара) 

„Рат је мир
слобода је ропство
незнање је моћ“ 

(Џ. Орвел)

Енглески писац Џорџ Орвел (Ерик Артур Блер), својим нај-
бољим делом, антиутопијским романом „1984.“, даје визију тотали-
тарне државе у којој је човек као личност потпуно деградиран. То 
је његов протест против свих настојања да се друштво будућности 
претвори у огроман притисак малобројне елите на власти над пре-
стрављеним и сиромашним народом. У крајњој линији, хијерај-
хијско друштво опстаје само на темељу сиромаштва и незнања. У 
данашњим условима мишљење, у ствари, не мора да постоји. Не 
размишљати значи бити идеолошки исправан, па отуда нема пот-
ребе за размишљањем када то уместо нас ради неко други. „Ништа 
не постоји осим бесконачне садашњости у којој је Партија увек у 
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праву.“ О′Брајен, један од ликова поменутог романа, каже: „Ствар-
ност није нешто објективно, спољашње, што постоји за себе или 
у људској свести, она се може опазити само кроз очи Партије. Та 
чињеница мора да се научи, а да би се научила потребан је напор 
воље, чин самоуништења. Пре него што постанеш нормалан, мо-
раш да се понизиш.“

Можемо ли данас рећи да је наша цивилизација, после дугого-
дишњих историјских процеса, доспела до стадијума драматичних 
човекових унутрашњих сукоба? Постоји огромна провалија између 
његовог научно-технолошког и духовног развоја и, нажалост, та 
провалија се непрекидно продубљује. То је основни разлог због којег 
су услови за живот данас толико драматични. Човек стално поку-
шава да се усагласи са светом, мучен жељом да освоји идеал који се 
налази изван њега самога, а који он интуитивно поима. Неоства-
ривост тог освајања и недовољност човековог „ја“, постаје трајан 
извор његовог разочарања и бола. Наука и уметност јесу средства 
асимилације човека са светом, али и оруђа којима он упознаје свет 
на његовом путу ка „апсолутној истини“. Необухватна и непролазна 
за човеково око, наша планета постаје препрека, јер питања света и 
његовог трајног сажимања уз помоћ знања, доживљавају крах. Она 
се опет враћају назад, претварајући се у питања о нама самима, о 
томе ко смо и шта желимо. Окрећући поглед према унутра, према 
нашем духовном бићу уместо према свету, угледаћемо ствари које 
ће нас приморати да се замислимо и да заузмемо нове позиције 
у односу према науци и свету. Да ли смо у стању да „обзнанимо 
лаж епохе“ и докажемо да смо сви „таоци елите“? Примећујемо ли 
безочно манипулисање масама у виду демократског информисања 
и слободоумног мишљења? Схватамо ли да „научници новог доба“ 
зарад своје афирмације бришу достигнућа и морална начела прет-
ходних епоха? Да ли смо способни да се супротставимо либериза-
цији српског образовања и новом накарадном школству? Чини ми 
се да су слабе наше могућности за заједничку борбу већих размера. 
Не видим ниједну установу у којој смо показали неки већи успех. 
При томе занемарујем међустраначке политичке свађе које се често 
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јављају као увертира начелне разлике између политичких властодр-
жаца. Оне готово увек потичу из личних разлога. За прави успех 
неопходно је осећање припадности и свести да си дужан учинити 
нешто за своје друштво и заједницу. И ма колико та улога изгледала 
незнатна она је део склопа и друштвеног рада коме се треба предати 
с љубављу и разумевањем. У том правцу би требало развијати наше 
способности, а не у оном индивидуалном и деструктивном који се 
огледа у нашем јавном животу на који трошимо половину народне 
енергије. Због слабих организационих и конструктивних способ-
ности српски образовни систем је изложен многим невољама: једна 
је вегетирање, друга је површност, трећа неодговорност, а четврта 
некритички однос према ономе што нам намећу, а што усвајамо. 
Свежа и смела акција могла би бар мало са „мртве тачке“ да помери 
наш школски систем. У нашем роду постоје људи од знања, вере 
и пожртвовања који би тај „немањићки“ точак могли да покрену. 
Морамо се трудити да у данашњим приликама одржимо главну 
линију самосталног развоја. Све се око нас изменило: наш поло-
жај на Балкану, у Европи и свету друкчији је после распада Велике 
Југославије, последњег рата и бомбардовања. Измениле су се неке 
основне идеје о везама између народа и држава, друге су у току 
мењања, па су и сви наши суседи различито инспирисани. У пре-
ображају је и међународни и наш унутрашњи привредни живот, а 
многи се односи силом прилика мењају. Све те промене дешавају се 
у средини прилично узнемиреној, спроводе се споро и са великим 
напорима, борећи се при том са старим навикама и рутинама. Уз 
то је дошла и наша позната болест: одали смо се материјализму! У 
Србији делују и посебни узроци: изгинуло је и помрло више него и у 
једној држави нашег окружења; код оних који су били у изгнанству 
накупило се много озлојеђености и срџбе; прошли смо више но ико 
други кроз догађаје који исцрпљују и душу и тело; дали смо током 
нових ратова више него што у нормалним приликама дају најјачи; 
људи су изнурени и умиру у најбољим годинама, а демографска 
слика указује на постепено изумирање српског рода. Врло је мало 
слободних и здравих људских енергија које би се могле одати ко-



168

УСПРС Колико коштају илузије

лективном раду. То се, осим у јавном животу, осећа и у просвети, 
науци, култури... Понекад мислим да боље и не може бити у једној 
земљи каква је наша, а да су све могућности да буде још горе, код 
нас увек широм отворене.

„Где сакупи српска славо
тако дичан сој,
тако дичне, тако светле,
тако знатан број.“

(Ј. Ј. Змај)

Доказују нам, по ко зна који пут, да је однос према српској 
просвети неодговоран, накарадан и површан. Кажу да смо „има-
ли добру стартну позицију јер смо последњи почели са реформом 
школства“ и додају да ћемо „коришћењем туђих искустава уштедети 
много времена у тој реформи“. Таман када смо помислили да су 
се стекли сви услови да кренемо у квалитетну реформу школства, 
неке мудре главе почеше да праве „врата већа од куће и прозоре 
мање од очију“.

Где је почетак и да ли се види крај реформисању српске про-
свете? Изгледа да смо у трагању за бољим образовним системом по-
стали прави „алхемичари“. Бивши просветни министри, задојени 
сопственом ароганцијом, умишљали су да реформа нашег школства 
почиње од њих. Сетите се „шуварице“ и усмереног образовања, Г. 
Кнежевића који је правио „школу по мери деце и жељи родитеља“ и 
тврдио да је „просвета експеримент уживо“, С. Вуксановића који је 
борилачку вештину аикидо уводио као обавезан предмет у школе. 
А онда је на горку просветарску торту дошао шлаг у виду министра 
Ж. Обрадовића. Он је одмах засукао рукаве и прионуо на посао „ко 
чичак за јаје“. Вероватно знате причу о „Царевом новом оделу,“ али 
ово је прича о „Жарку Лагачком“ који је као стожер образовног на-
претка изнедрио читаву војску „преко потребних“ екстерних евалу-
атора, просветних инспектора, просветних саветника, просветних 
бирократа, разних завода и агенција за образовање. Школством се 
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већ бави 17 управа, 3 савета и 2 завода, а Влада Србије намерава да 
поред 130 постојећих, формира и агенцију за образовање. Још су 
нам само они фалили па да ништа немамо. Поред тога што нас је 

„извргао руглу“, „цењени“ министар је почео да вређа и наш здрав 
разум. Он каже да ће смањивањем броја одељења обезбедити пуну 
норму свим просветним радницима и додаје да број тих одељења не 
може остати исти као прошле године јер немамо довољно школских 
капацитета?! Жарково ново одело, које му је до јуче било „таман“, 
сада је „тесно“. Изгледа да се министар мало „угојио“, мада је „омр-
шао“ неколико килограма. Ј. Ј. Змај у песми „Народ“ поручује: 

„А дембели, штоно се
просвете бојите,
на народу крвав зној,
а ви се гојите.“ 

Према подацима Републичког завода за статистику у пери-
оду од 1990. до 2008. године у основним школама је број ученика 
смањен за око 215.000, што значи да смо остали без 2.300 одељења. 
Ако томе додамо период од 2008. до 2012, када смо „изгубили“ око 
7.000 ученика, онда министрова калкулација да ће се јавити ви-
шак од 2.800 одељења уколико се број ученика у првим разредима 
основних и средњих школама смањи на 25, „не пије воду“. Или 
министар не зна математику или нас обмањује? Њега не узбуђује 
чињеница да се већ другу годину за редом „проваљују“ тестови из 
српског језика и математике. Каже да је „ланац учесника у овом 
догађају јако дуг и да је веома битно да се утврди која је слаба ка-
рика у том ланцу“. Зашто је тај ланац толико дуг и да ли се у њему 
налази министрова карика или је то баш она „карика која недос-
таје“? Можда је крив Завод за вредновање квалитета образовања 
и васпитања који је тестове направио, можда „Службени гласник“ 
који их је штампао, можда МУП који их је обезбеђивао или дирек-
тори школа који су тестове преузимали? Можда су криви сви, али 
министар сигурно није! А онда је случај добио епилог. Крива је 
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радница у штампарији „Службеног гласника“, као што је за слабу 
енергетску ситуацију крив „Перо ложач“ или за корупцију у здрав-
ству једна медицинска сестра. Још једном смо сведоци чињенице да 
се свака власт дегенерише у привилегију када они који је држе не 
одговарају никоме до сами себи. Економска и политичка моћ је је-
дина опсесија друштвених промена, а не захтев за новим људским 
слободама и етичким вредностима. Лични морал је основа сваке 
опште политике, а лукави политичари су успели да „наговоре“ на-
род да се стиди њихових грешака. 

Питали једном малог сеоског миша: „У којем селу је најбоље 
живети?“, а он им одговори: „У оном где нема мачака!“ Попут тог 
миша, господин Ж. Обрадовић би највише волео да буде министар 
просвете у оној земљи где нема ученика, школа и критичара. Из-
вињавам се дивном Ј. Ј. Змају, али морам поново да га цитирам:

„Гле! Па шта ће онај шустер?
Шта ће тамо он?
Да измери вештим оком,
образ као ђон.“

Наше друштво је састављено од двеју великих класа: од оних 
који имају више јела него апетита и од оних који имају више апе-
тита него јела. Изгледа да богате газде не воле сиромашне рођаке. 
Направили смо кућу на ветрометини и сваки иоле јачи ветар прети 
да је однесе. У тој кући данас царују беда простаклука, владавина 
лажи и неморала. Заиста, живимо у друштву које не зна шта је 
нормално. Код нас је увреда бити образован човек. Што је човек 
паметнији и образованији, све је већа будала, јер је потрошио жи-
вот учећи и читајући. Истраживања показују да чак 75% српских 
студената жели да оде у иностранство. И наши талентовани уче-
ници који се са многих такмичења враћају окићени медаљама и 
притом изгледају као збуњујући инцидент, отићи ће тамо где се 
њихово знање цени. У протекле две деценије пола милиона људи 
је напустило Србију, од чега су 50.000 образовани стручњаци. Нај-
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моћнијим земљама данашњице „поклонили“ смо 6.000 доктора 
наука за чије је школовање Србија утрошила 12 милијарди евра, 
док целокупно образовање само једног доктора наука државу ко-
шта 250.000 евра. У нашој земљи годишње докторира и до 40 људи 
у појединим научним областима, а опет смо према њиховом броју 
далеко испод европског просека (код нас на милион становника 
долази 60 доктора наука, а у Европи скоро хиљаду). Њихов број 
се из године у годину увећава и држава би требала да се позабави 
питањем да ли ће поред 8.306 предавача на државним факултетима 
наћи место за преко 5.000 новопечених доктора наука. 

Влада је 2010. године донела Уредбу о мрежи основних школа 
по којој школа задржава статус правног лица уколико има најмање 
400 ученика или у случају да у окружењу од 2км² нема друге цен-
тралне школе. Наведени критеријум ће, сматрају у Министарству, 
утицати на укрупњавање мреже школа превасходно у градским 
срединама и неће имати негативне последице на повећано оси-
пање ученика. Само у току наредне школске године у основним 
и средњим школа биће око 300 одељења мање, па ће без посла ос-
тати скоро 600 учитеља и наставника. Од 2000. године у Србији је 
без посла остало око 400.000 радника којима ће се прикључити и 
поменута „армија“ учитеља и наставника. Одговорних за отказе и 
уништену средњу класу у овој земљи нема! У први разред средњих 
школа на територији Моравичког округа биће уписано 15 одељења 
мање. У Чачку је та тенденција најизраженија, па ће се у првим 
разредима средњих школа појавити 253 ученика мање него септем-
бра прошле године, Ивањица ће остати без 79 ђака, Лучани без 23 
ученика, док је у Горњем Милановцу тај број мањи за 20 средњош-
колаца. Због тога ће у Чачку бити укинуто 11 одељења, у Ивањици 
три, а у Горњем Милановцу само једно. Зоран Костић, помоћник 
министра просвете, каже: „Школе морају да схвате да ће ове године 
бити 6.834 осмака мање и да зато мора да буде смањен број одељења.“ 
Затим додаје да „ниједан наставник неће у потпуности остати без 
норме часова, нити ће бити отпуштен. Морамо да се прилагодимо 
реалности, а тамо где ни прошле године није било уписано довољно 
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деце смањимо број одељења“. Не знамо како господин помоћник 
мисли да појединим наставницима надомести број изгубљених ча-
сова и из ког фонда намерава да их финансира. Зашто не поштује 
сопствени предлог и у складу са Стратегијом образовања не смањи 
број ученика по одељењу на 25 и зашто по истом критеријуму, а 
зарад реалности, бар мало не смањи број радника у Министарству 
просвете, број екстерних евалуатора или можда број радника, од-
носно нерадника, по којекаквим заводима? Ионако се огроман би-
рократско-административни апарат свакодневно увећава. Чини ми 
се да је администрација постала место где људи који закасне сусрећу 
на степеништу оне који прерано одлазе са посла.

Нова Стратегија образовања предвиђа и извесне промене у 
средњем стручном образовању због неефикасности истих, па ће 
се њихов број прилично смањити у односу на гимназијско обра-
зовање. Чињеница је да нема институције која је од толиког ути-
цаја на духовну и моралну настројеност будућих интелектуалних 
кадрова, као што је гимназија. Поред универзитета, и од ње зависи 
каква ће се културна атмосфера развити у држави и како ће се из-
разити најбоље особине једног народа. Али шта ће бити са средњим 
стручним школама и наставницима који у њима раде? Радивоје 
Митровић, државни секретар у Министарству просвете, у својој 
студији о финансирању образовног система (студија носи назив 

„Мисија финансирања образовања“ и више личи на немогућу ми-
сију) „запажа“ да ће се „смањивањем броја средњих стручних шко-
ла и броја одељења у њима уштедети значајна средства која би се 
могла уложити у развој образовања“. Као што видите, образовање 
се може унапредити и укидањем одељења, а богами и појединих 
школа!? Да зло буде веће, Министарство просвете и поменути 
господин су се сада и у оваквим условима „сетили“ да пређу на 
финансирање по ученику. Централна формула финансирања коју 
је у својој студији „изнедрио“ господин Митровић гласи: „На цен-
тралном нивоу се израчунавају коефицијенти за сваку појединачну 
групу деце и ученика и множе се са прописаном ценом јединичног 
ученика. Производ збира свих коефицијената ученика и јединичне 
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цене ученика изражене у динарима, представљаће укупан износ 
буџета за финансирање.“ Да ли постоји економски стручњак који 
може бар мало да ми појасни централну формулу финансирања и 
како у пракси она може да се примени када још није уређена мрежа 
школа у Србији? Наше просветне власти и после свега учињеног 
излазе пред нас са још већом обесношћу и непомућеним душевним 
спокојем, као да су починили какав ђачки несташлук. Постоје људи 
који све смеју не зато што се ничега не боје, већ зато што се ничега 
не стиде. Ако не будемо радили на томе да постанемо квалитетније 
и уређеније друштво, онда су наше могућности да у будућности 
будемо образованији и успешнији веома мале.

Често и брзо се мењамо и чезнемо за оним што се условно 
може назвати бољим, европским или модерним. Плашимо се и 
повлачимо пред најездом све бројнијих просветних бирократа, но-
вокомпонованих богаташа и европолитичара, а онда смо затечени 
чињеницом да се „свашта роди у мутној води“. Овде је вода плитка 
и њу је лако замутити. Ђ. Балашевић би рекао: „У дане гадне кад 
вода падне плашљиве рибе не вреде ни грош.“ „Времена су вунена“ 
и у њима „плашљиве рибе“ заиста не вреде ни „пребијене паре“. 
Данас се боре идеја права против идеје силе, идеја културе против 
простаклука, солидарност против себичности, храброст против 
кукавичлука. Храброст мора да има племенит и несебичан циљ и 
само таква је свесна и божанска. Наше друштво ће бити спашено 
тек онда када схвати да је свакидашњи добар човек у ствари један 
свакидашњи херој.

„Човек је све више роб слободе и жртва бољег живота“
(Б. Црнчевић)

Наш народ се разлукује по обичајима, ношњи, карактеру, на-
викама, психичким особинама и много чему још. Најбоље је поћи 
од онога што се зна о људима свога села или краја. За неке се твр-
ди да нису баш много „бистри“, па се прича да су „вилама мрак 
или орахе из куће износили“ или да су „игле садили да им никну 
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ћускије“; други су тако оштроумни да „умију буву потковати и 
длаку на деветоро расцијепити“; постоје опет крајеви без помену-
те духовне еластичности и ширине који се више боје „светске но 
Божје речи“. Не тако давно смо крај огњишта „распредали приче“ 
или за карираним кафанским столом друговали, „друговали, рујно 
вино пили“, а данас смо се једни од других отуђили. Оно што нас 

„веже“ зове се интернет, „Фејсбук“, „Твитер“, „Гугл“ или „моћни ТВ 
екран“. Штампарије су умногоме олакшале манипулисање јавним 
мњењем, а филм (амерички) и радио су тај процес убрзали. Раз-
војем телевизије и њеним унапређењем дошао је крај приватном 
животу. Данас се веома мало или никако у појединим државама 
негује онај унутрашњи „морални орган“ који ствара или разара 
људску свест у најширем смислу те речи. Што је та средина мате-
ријално, технички и технолошки савременија, то је опасност да се 
она извитопери и учини више зла него добра извеснија. Постали 
смо робови новог тоталитаризма. Данас је готово све повезано ин-
тернетом: кућни рачунари, образовне институције, истраживачки 
и научни центри, разне комерцијалне организације и многе друге 
које нуде информације или услуге. Шта све можемо наћи на ин-
тернету? Скоро све: информације, књиге, слике, новине, часописе, 
архиве, министарства, факултете, али и педофиле, криминалце, 
блуднике, ловце на лаку зараду, преваранте, настране и „олињале“ 
заводнике итд. „Велики Брат“ је освојио читав земаљски простор 
и непрекидно емитује пропаганду режима, прислушкује и над-
гледа сваког грађанина. И док су сви спремни да се, бар на речи-
ма, побуне због угрожавања приватности, свима је јасно да смо се 
доброг дела интиме добровољно одрекли. Подаци које остављамо 
на „Фејсбуку“ омогућавају да се о сваком кориснику направи вео-
ма сложен фајл. Све чешће се о овој друштвеној мрежи говори 
као о „сајбер држави“. По броју становника она је тренутно трећа 
држава света, а трендови показују да ће ускоро бити највећа. То је 
држава која све зна о својим „грађанима“ – да ли су ожењени или су 
самци, шта воле, чиме се баве, да ли су пушачи или алкохоличари. 
Све што је окачено на „Фејсбук“ заувек остаје тамо, чак и када га 
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ми избришемо. Одавно је познато да се подаци које остављамо на 
Мрежи користе да би компаније своје рекламне кампање могле да 
персонализују и прилагоде корисницима. Понекад се чини да је 
технологија отишла толико далеко да заправо и немамо избора; 
ако желимо да будемо део модерног света нужно је да пристане-
мо на угрожавање приватности. Кажу да млади треба да буду део 
информатичке заједнице и ја се са тим слажем, али до оне мере 
која се третира као средство а не као циљ. Невероватне бројке по-
казују колико је заправо човечанство на интернету активно. Ево 
шта се све деси на интернету за један минут: пошаље се више од 204 
милиона мејлова, погледа се барем шест милиона фејсбук страна, 
преслуша више од 60.000 сати музике, „прелиста“ око 20 милиона 
фотографија. Рачунари су се трансформисали и ушли у животе ог-
ромног броја људи. Највећи утицај на количину пренесених пода-
така имају мобилни уређаји. Предвиђа се да ће до 2015. године број 
тих уређаја бити двоструко већи у односу на број људи. То значи да 
би нам требало пет година да прегледамо само видео-снимке које 
корисници из целог света отворе за један секунд! Дефинитивно, 
научна достигнућа су на тако високом нивоу да се човечанство 
помоћу њих може усрећити али и унесрећити. Не кажем да човек 
данашњице треба да се удаљава од просечних техничких средстава 
своје епохе. Уколико би се сувише удаљио, тиме би опет дао велики 
значај техничким средствима. Постоји известан маниризам у томе 
што се чини. Један наш колега, иначе професор информатике у 
Првој београдској гимназији, тврди да су за реформу нашег обра-
зовног система „најважнији информатичари са визијом“. Он каже 
да је „само потребно да изаберемо 200 најбољих информатичара 
и да их питамо шта треба да се ради“! У ствари, он је рекао да су у 
партизанском, дакле герилском начину ратовања, најважнија кола 
(аутомобил)! Као пример наводи наставу физике за коју каже да је 
старомодна и да се деца муче са тешким задацима јер не раде експе-
рименте. „Ако бисмо искористили благодети интернета и уложили 
у стручно усавршавање наставника како би они умели да симули-
рају експерименте путем рачунара, ђаци би имали експерименте 
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у глави, а не јединице у дневнику“. Замислите само како би они 
својим осећајем за материјалне ствари, чулно или пак искуствено, 
спознали притисак, силу, брзину, слободан пад. Како би свет данас 
изгледао да су Кеплер, Њутн или Тесла имали рачунаре? Геније из 
Смиљана би прво морао да измисли рачунар, па тек онда наиз-
меничну струју. И мој деда је почео све више да се интересује за 
друштвене мреже и „таман када је открио „Фејсбук“, Свети Петар 
га је узео за пријатеља“. 

Деци смо дозволили да сатима седе испред телевизора или 
рачунара, а онда смо „ушли у причу“ о поремећеним вредностима 
и дигиталном насиљу. Зато моја порука деци гласи: „Шаргарепо, ти 
не растеш лепо!“ Наш познати психотерапеут Зоран Миливојевић 
каже: „Ми спадамо у народ који у просеку гледа ТВ пет сати дневно. 
То значи да многи формирају представу о свету на основу инфор-
мација, али и узора и идола које усвајају преко малих екрана. У 
том смислу, нарочито је угрожена млада генерација која изграђује 
своје вредности и погледе на свет управо гледајући телевизију. Јед-
но истраживање показало је да девојчице маштају да постану ТВ 
водитељке. Мисле да су водитељке праве звезде, а не гости које 
доводе у студио. Закључиле су да њихово понашање треба да буде 
као на естради, стварајући такву реалност унутар своје генера-
ције, па су им слике са телевизије заиста постале слике стварности.“ 
Садржаји појединих ТВ емисија тешко би се могли оценити као 
допринос емоционалном или едукативном обогаћивању. Много је 
вулгарности и разних облика непоштовања људске личности. Тај 
моћни, планетарни медиј „учи“ нашу децу како да дођу до брзе и 
лаке зараде, а све уз славу која велича несрећу, срамоту и неморал. 
Стид је постао непознат појам. Некада смо били заостала земља са 
много прогресивних људи, а сада смо прогресивна земља са много 
заосталих људи. 

Милан Селаковић,
професор географије
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Пројекти у образовању

Широка јавност у Србији годинама слуша јадиковке мини-
стра просвете како сав новац, предвиђен буџетом, одлази на нас-
тавничке плате – чак 97%... Бројни чиновници Министарства једва 
се довијају са оним што им остане. 

Данас се на све стране могу пронаћи докази на шта све расипа 
новац Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Потрудићемо са да овде прикажемо шта се дешава са сред-
ствима која привидно не долазе из буџета Министарства, али, чије 
ће коначно исходиште ипак бити буџет, нарочито онда када се буду 
морала враћати...

У информатору који се налази на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, под називом EDU-VIZIJA, 
потврђују се, на крајње непожељан начин, речи које је изрекао 
британски државник Гледстон, да свакоме, ко тврди да има визију 
– треба пружити професионалну помоћ!

У луксузно опремљеној брошури може да се види како се но-
вац троши на веома неоперативне и неприменљиве програме. Како 
свакакве установе и појединци обављају некаква „истраживања“ 
користећи средства за бројне пројекте који се остварују најчешће 
кредитирањем или кофинансирањем, свакодневно настају брда не-
употребљивог материјала. Из Министарства просвете и Школских 
управа свакодневно у школе стижу различита упутства, захтеви, 
наредбе, спискови... 

Од силних дописа које секретари школа добију за годину дана 
са мејлова Министарства просвете или неког од Завода, могла би 
се објавити вишетомна „Оду бесмислу и глупости“!
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Сви ови „пројекти“, на које је потрошено брдо новца (који је 
могао бити корисније употребљен), захтевали су да се посече читава 
шума, за неопходну количину папира... Како то изгледа? Одштампа 
се читаво брдо материјала и после се копира из пројекта у пројекат 
па се после проследи у „базу“! Тамо му се губи сваки траг... Нико 
жив не уме да каже куд је ишчезло „помпезно“ истраживање...

Или, да будемо сасвим прецизни, куд се деде 102,8 милиона 
евра, или 11 милијарди и 300 милиона динара (по курсу од 110 
динара за 1 евро), колико је за пројекте које ћемо овде поменути 
потрошено у периоду од 2009. до 2012. године. 

Иначе, сви ови пројекти се, упркос потрошеном новцу, спро-
воде уз помоћ канапа и штапа, односно притиска на наставнике да 
бесплатно обаве послове за које је неко узео велики новац.

Први представљени пројекат је „Модернизација система 
средњег стручног образовања“ чије је време реализације предвиђе-
но од 2009. до 2013. године. Овај пројекат кошта 2,8 милиона евра, 
потребна опрема још 1,8 милиона евра, што укупно износи 4,6 
милиона евра. Пројекат се финансира од предприступне помоћи 
ЕУ (ИПА 07), али и националног кофинансирања, по принципу 
пола-пола... Фокус и циљеви овог пројекта су постављени веома 
магловито и своде се на развој огледних наставних планова и про-
грама и на припреми наставника за њихову реализацију.

На основу објаве која се налази на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, испада да 4,6 милиона евра 
кошта да се у редовни школски систем преведу огледна занимања 
у 2010/2011. години: пекар, месар, млекар, руковалац механичар 
пољопривредне технике, пољопривредни техничар, ветеринарски 
техничар, прехрамбени техничар, геодетски техничар-геометар и 
аутоелектричар, а од школске 2011/2012. кувар, конобар и послас-
тичар. Сви наставници који су предавали у огледним одељењима 
били су принуђени без икакве надокнаде да попуњавају скоро сва-
ког месеца некакве „упитнике“ и различите формуларе.

Поставља се оправдано питање да ли је могуће да су сва та „ис-
питивања“ и „истраживања“ коштала 2,8 милиона евра? Додуше, 
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у извештају се може прочитати да је део активности (и средстава) 
усмерен на „развој система осигурања квалитета у стручном об-
разовању“.

Следећи пројекат „Образовање за све“ – побољшање доступ-
ности и унапређивање квалитета образовања и васпитања за децу 
из маргинализованих група који се реализује од 2010. до 2012. го-
дине кошта 3 милиона евра са средствима обезбеђеним инстру-
ментима за предприступну помоћ ЕУ (ИПА 08) и уз национално 
кофинансирање, поново по принципу пола-пола...

Као циљеви пројекта, написано је да се деци из маргинализо-
ваних група омогући бољи квалитет образовања, да се обезбеди 
већи обухват те деце, затим социјална укљученост и смањење си-
ромаштва... Кључно питање везано за овај пројекат јесте, шта је то 
урађено и шта вреди три милиона евра? Како кажу у Министарству 
просвете, створени су услови за подршку и реализацију законске 
регулативе која се односи на рад педагошких асистената!? Обука за 
асистенте, Правилник о програму обуке асистената, затим, орга-
низован ликовно-уметнички конкурс „Створимо свет без разлика“ 
уз завршни концерт и доделу награда... Ми се и даље питамо где 
је потрошено три милиона евра? Планира ли се довођење Бијонсе 
на завршни концерт?

На пројекат „Подршка осигурању квалитета система заврш-
них испита на националном нивоу у основном и средњем обра-
зовању“ потрошило се 4 милиона евра од средстава обезбеђених 
инструментима за предприступну помоћ ЕУ (ИПА 08). Пред-
виђено је да се реализује од 2010. до 2012. године, а корисници су 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод 
за вредновање квалитета образовања и васпитања... 

Циљ пројекта је, наравно, увођење завршног испита у основ-
ном и средњем образовању, увођење стандардизованог начина 
провере знања ученика. Где је све утрошено 4 милиона евра? У 
Министарству просвете кажу да је за тај новац урађена обука ди-
ректора, стручних сарадника и супервизора на завршном испиту... 
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Игром случаја, аутор овог текста је био супервизор на завршном 
испиту 2012. године, његова обука за тај посао се сводила на то, 
што је добио две странице куцаног текста и одслушао предавање 
намењено супервизорима у трајању од пола сата које су саветни-
ци из школске управе одржали у једној школи. Значи, 4 милиона 
евра кошта припрема 16 збирки задатака из математике и српског 
језика, као и језика националних мањина, затим 540.000 штампа-
них тестова (које су платили родитељи ученика), као и обука за 
директоре, стручне сараднике, саветнике (којима је ово, ваљда у 
опису посла). Не зна се коме и у које сврхе иду средства од продатих 
збирки тестова за завршне испите чији је издавач Министарство 
просвете.

Следећи је пројекат о коме се доста говорило у јавности и ме-
дијима „Друга шанса“ – развој функционалног образовања одрас-
лих у Србији. Тај пројекат треба да се реализује од 2010. до 2013. 
године, а вредност (или цена) је 4 милиона евра, средства су обез-
беђена инструментима за предприступну помоћ ЕУ (ИПА 08)... 
Овде је некако случајно изостала напомена о кофинансирању које 
су потврдили представници ЗУОВ-а на промоцији тог пројекта.

Циљ пројекта је да се у 80 основних школа у Србији крене са 
функционалним образовањем одраслих, давањем „друге шансе“ 
одраслима који су без основне школе... Постоји план да 4000 особа 
стекне знање и диплому основне школе. Помиње се укљученост 
социјалних партнера који су заинтересовани за реализацију проје-
кта, пројектни тим који је израдио наставни план и програм као и 
материјале за учење за 4 милиона евра туђих и 4 милиона наших 
пара које су овде у брошури превидели.

Питање кадрова који би морали бити ангажовани (и плаћени)  
не може бити решено упошљавањем технолошких вишкова чија 
се структура не зна. Ни Завод за статистику, ни Министарство, 
не поседују  квалификациону структуру технолошких вишкова 
у просвети.

Реализација пројекта „Унапређење предшколског васпитања 
и образовања у Србији“ IMPRES, предвиђена је од 2011. до 2014. 
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године, а извор средстава предприступна помоћ ЕУ (ИПА 09) и 
средства обезбеђена националним кофинансирањем, пола-пола...

Спроводи се у 15 пилот-општина, градова спроводе га 
SOFRECO (Француска), EARLY YEARS (Ирска) и IB (Немачка). Као 
основни циљ је наведено да се тежи ка постизању већег обухвата 
деце у предшколским установама, а нарочито оних из осетљивих 
група...

Такође, планирано је да се обезбеде деци услови за квалитетно 
одрастање!? Шта год то значило... У оквиру овог пројекта треба да 
се изгради седам монтажних објеката, да се набаве 9 комби возила 
и један аутобус (путујући вртић), остатак новца је планирано да 
се утроши на радионице, панел-дискусије, фокус-групе, семинаре, 
конференције, трибине (не помиње се број).

Прелазимо на „теже“ пројекте, као што је „Програм модерни-
зације школа“, време реализације овог пројекта је од 2010. до 2014. 
године. Укупна вредност пројекта је процењена на 50 милиона 
евра, а средства обезбеђена зајмом код Европске инвестиционе 
банке (услови кредита нам нису познати)...

За циљ овог пројекта је одређена модернизација школа, обна-
вљање школске инфраструктуре, изградња нових школа. Оволики 
новац је узет за изградњу и опремање 8 (осам) основних и 2 средње 
школе, и још две школе у Београду. Искрени да будемо, није нам 
баш јасно зашто су школе у Београду посебно издвојене...

У оквиру овог пројекта, помињу се још две компоненте, које 
обухватају активности као што су: план за спровођење Стратегије 
образовања и учешће на међународним тестирањима. Остављамо 
да сами протумачите израз „подршка за завршавање концепта и 
спровођења Образовног информационог и менаџмент система“ или 
„развој методологије за стратешко планирање улагања у образовну 
инфраструктуру“. Ове и овакве монструозне језичке конструкције 
вероватно треба да нам дају додатна објашњења зашто за изградњу 
и опремање десет школа треба потрошити 50 милиона евра... 

Још један пројекат Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја који спада у „тешку категорију“ јесте „Пружање 
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унапређених услуга на локалном нивоу“ – DILS... Планирана је 
његова реализација у временском периоду од 2009. до 2012. годи-
не, укупна вредност (или цена) износи 32 милиона евра, од тога 
12 милиона евра за Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја... Средства за реализацију овог пројекта су обезбеђена 
зајмом код Светске банке...(још један кредит, чији услови нису 
познати...) 

Пројекат DILS и зајам узет код Светске банке у поменутом из-
носу, послужиће за увођење инклузивног образовања у наше шко-
ле, затим примену новог модела финансирања образовања, обуке 
за запослене у образовању, финансирању „грантова“ за „имплемен-
тацију пројеката предшколских установа, школа и локалних само-
управа“, шта год то представљало... Даље се каже, да се поменути 
новац треба утрошити и на промовисање инклузивног образовања. 
И у оквиру овог пројекта се поново помиње подршка остваривању 
учешћа Србије у истраживањима и тестирању попут PISA, TALIS, 
TIMSS… Ваља обучити 18000!? директора, педагога, психолога и 
наставника. Каже се да је програм обуке спроведен у 360 школа 
(речником МП, мање од 20%) одржано је, како кажу 334 „тренинга“, 
(тако да сада наставници немају проблема са кондицијом)... Напи-
сани су приручници, израда и евалуација ИОП-а...

У оквиру пројекта DILS, постављен је задатак развијања новог 
модела финансирања образовања, такозвани систем per capita. У 
образложењу се каже да је нови систем финансирања образовања 
предуслов за успешну примену инклузивног приступа у образо-
вању. У кампању спровођења инклузије је остварена сарадња Ми-
нистарства просвете са невладиним организацијама – Фондом за 
отворено друштво Србије, ЦИП-ом (Центром за интерактивну 
педагогију), Савезом учитеља Републике Србије и Центром за об-
разовне политике. На различитим трибинама је учествовало 12000 
људи... У даљем објашњењу МП, наводе се разлози зашто је неопход-
но узети зајам, а онда и потрошити 32 милиона евра... Можда заиста 
и постоје „виши“ разлози да се новац разбацује за све и свашта, 
али ми те разлоге заиста нисмо у стању да видимо... Али да се у 
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расподелу поменутог новца укључило заиста пуно организација и 
појединаца – то видимо!

Круна је путовање нашег министра у Бразил где је представио 
достигнућа овог пројекта.

Још један пројекат који се реализује у овом периоду јесте 
„Подршка професионалном развоју и европским иницијативама 
у образовању – ПДП 4“... Овај пројекат се спроводи етапно, још од 
2002. године, а ова, четврта фаза ће се одвијати од 2010. до 2013. го-
дине... Пројекат је финансиран донацијом Швајцарске у износу од 
230 хиљада франака (Швајцарских)... Као циљ пројекта је наведено 
унапређење стручног усавршавања наставника у Србији. Средства 
су уложена за оснивање и опремање 9 центара за стручно усавр-
шавање, а планира се отварање још три центра, а наводно, на тај 
начин се подржава децентрализација система образовања... Наше 
власти су већ за ово кратко време постојања успеле да девалвирају 
рад Центара за стручно усавршавање, постављајући неуке и не-
стручне директоре по страначком кључу и већ су успели да изазову 
негодовање Швајцараца који су комплетно финансирали пројекат.

Постоји и TEMPUS пројекат, програм Европске уније у Србији 
који је намењен високом образовању и везан је за његову модер-
низацију. Пројекти у овом програму у Србији се финансирају од 
2000. године... О цени примене, условима инвестирања, требало би 
да говоре запослени на факултетима...

Са овим новцем било је могуће изградити 50 нових школа, или 
изградити стотинак фискултурних сала, или опремити савреме-
ним наставним средствима преко 500 школа...

Очекујемо да министар просвете објави структуру трошења 
средстава, јер су савим извесно, огромна средства утрошена на 
исплату хонорара ауторима пројекта.
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Поводом саопштења Министарства просвете,
науке и технолошког развоја

У саопштењу Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја објављеном 19. фебруара 2013. године у „Дневнику“ и „По-
литици“, заузет је претећи став према онима који се усуђују да по-
ставе неугодна питања о структури трошкова пројеката који се ре-
ализују у образовању у Србији, а коштају преко 100 милиона евра... 
Такви, мрачни и малициозни типови јесу најобичније незналице 
које не препознају савремене трендове у образовању и усуђују се 
да сумњају у добре намере Министарства...

Оваква реакција изазвана новинским текстом под насловом 
„Немилице расипају и државне и европске паре“ најбоље показује 
да је коначно постављено право питање о финансијским средстви-
ма која се троше мимо тесног просветног буџета. 

Новинар је инспирацију за наслов пронашао у тексту потпред-
седника УСПРС Милана Јевтића „Пројекти у образовању – колико 
коштају илузије“. 

Илузије о „праведном, квалитетном и ефикасном образо-
вању“ руше се на сваком кораку. Наш образовни систем доведен 
је непромишљеним корацима до руба лествице – према индексу 
Светског економског форума из децембра 2012. године, Србија се 
по квалитету основног образовања спустила за 25 места ниже – са 
74. на 99. место! У питању је извештај сачињен на основу више од 
110 показатеља. То су резултати којима се МП поноси! 

У саопштењу – демантију Министарства каже се да су наводи 
Милана Јевтића нетачни, и произвољни што би се морало потвр-
дити уколико ово Министарство прихвати одговорност за изно-
шење нетачних и произвољних података у свом информатору о 
развојним пројектима. Та чињеница намеће и логично питање: 
ако су ти подаци нетачни, зашто се налазе на званичном сајту Ми-
нистарства? Да ли се подаци на сајту Министарства благовремено 
ажурирају или служе за обману јавности? 
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Евидентно је да подаци о појединим пројектима нису доступ-
ни јавности: основе ЈИСП-а (Јединствени информациони систем 
у просвети) постављене су 2002. године, а до данас на сајту Ми-
нистарства о њему стоји само једна реченица: „Овде можете ус-
коро очекивати додатне информације о пројекту“. Овај пројекат 
финансиран је зајмом од Светске банке ради развоја свеобухватне 
и детаљне базе података о образовању. О његовом краху сведочи 
ОЕЦД студија Јачање интегритета и борба против корупције у об-
разовању у Србији из које сазнајемо да је удео школа које уносе по-
датке у овај систем спао са 95% на 5%. Последицу пропасти оваквог 
скупог пројекта осим баченог новца представља и горући проблем 
трајног недостатка валидног система информисања, односно не-
постојања адекватних података који би омогућили међународна 
поређења и поузданију анализу националне образовне политике.

Милан Јевтић се пита шта је лагао? На сајту Министарства 
није могуће добити прецизне податке о томе под каквим су услови-
ма узети зајмови од Светске банке и Европске инвестиционе банке. 
Можда под истим условима под којим је узет зајам за реализацију 
ЕИС-а? Средства претприступних фондова ЕУ можда јесу беспо-
вратна, али су наша средства уложена за кофинансирање неповрат-
на – улудо потрошена. Из спроведених пројеката још увек се не 
назиру индикатори напретка. О томе сведоче резултати међуна-
родних тестирања и место на европским и светским ранг листама.

О пројекту ДИЛС пренети су подаци доступни на сајту Ми-
нистарства. Пројекат унапређивања услуга у области здравства, 
образовања и социјалне заштите на локалном нивоу (ДИЛС) 
финансира Светска банка. Бољи квалитет, већа доступност, ефи-
касност и уједначеност у пружању услуга на локалном нивоу ос-
новни су циљ пројекта који истовремено спроводе министарства 
здравља, просвете и социјалне политике, а све заједно требало би 
да допринесе побољшању квалитета живота становништва. За-
интересоване образовно-васпитне институције за учешће у њему 
бираће се на основу јавног конкурса који ће бити у дневној штампи, 
Просветном прегледу и на веб странама Министарства. Биће зани-
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мљиво да се сагледају креативне идеје и њихови одјеци и резултати, 
односно корист за унапређење образовног система Србије.

Препуштамо читаоцима да дешифрују смисао и циљеве овог 
пројекта чија је прва област: „посвећена фискалној децентрали-
зацији и развијању модела финансирања на локалном нивоу који 
ће се тестирати у одређеном броју општина и њиховим образов-
ним институцијама, а затим спроводити у складу са динамиком 
утврђеном Законом о основама система образовања и васпитања“. 
Стручњаке из Министарства треба замолити да своје циљеве пре-
веду на српски језик како би их просветни радници и остали могли 
разумети. У „Програму модернизације школа“ није лако докучи-
ти шта значи „подршка за завршавање концепта и спровођења 
Образовног информационог и менаџмент система“ или „развој 
методологије за стратешко планирање улагања у образовну ин-
фраструктуру“...

Помало је и незгодно трошити толики новац ако се ми већ 
налазимо на мапи држава које на квалитетан, систематичан и по-
уздан начин прате, анализирају и проналазе начине за ефикасније 
унапређење образовања. Представници синдиката и просветни 
радници можда се налазе у заблуди да се наша земља налази на 
мапи оних земаља које су познате по прескромном просветном 
буџету и порасту корупције у образовању... У закључку поменуте 
ОЕЦД-ове студије каже се да постојећа ситуација доводи до посте-
пеног увлачења корупције и снижавања образовних стандарда, а 
такође и до онемогућавања најсиромашнијима да користе прилике 
које заслужују и право које имају – што је, мора се признати, далеко 
од оцене коју је само себи дало Министарство.

Министарство помиње у свом саопштењу са поносом, из-
градњу шест нових школа, три у завршној фази (од претходних 
шест, или су у питању друге три?), затим осам школа опремљених 
новим намештајем (?), као и то да је неутрошено још 30 милиона 
евра... Користимо прилику да им се захвалимо на информацији, 
али и да поставимо питање на који начин треба да долазимо до по-
датака, барем и овако непотпуних, јер се не помиње о којим школа-
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ма је реч. Оскудност информација на сајту Министарства просвете 
о пројектима које смо помињали, даје основ за сумњу да је ту све 
у реду... Где се могу наћи детаљни и транспарентни извештаји о 
наведеним пројектима?

У саопштењу Министарства се помиње и пројекат „Друга шан-
са, развој функционалног основног образовања одраслих у Србији“ 
за који су финансијска средства обезбеђена кроз Инструмент за 
претприступну помоћ Европске уније (ИПА 2008). Нико не оспо-
рава потребу и корисност неких пројеката, али се поставља питање 
чистог рачуна. Каже се да пројекат финансира ЕУ са 4 милиона евра 
а „мањим делом се финансира из буџета Републике Србије... Коли-
ко износи мањи део: 49%, 30% или можда 1%? На сајту Министар-
ства може се прочитати да је овај пројекат од изузетне друштве-
ног значаја: „Добијањем сведочанстава и сертификата повећаће се 
степен запошљивости полазника и тиме отворити могућност за 
излазак из сиромаштва и напуштање друштвене маргине“. Иако 
делује преамбициозно, није то био предмет разматрања него изо-
стављање ставке о средствима за кофинансирање у информатору. 
Процес припреме је био изузетно дуг јер је укључивање основних и 
средњих стручних школа у пројекат требало да почне у марту 2011. 
године. За сада нема поузданих података о реализацији обуке „за 
имплементацију програма функционалног основног образовања 
одраслих“ која је требало да започне до септембра 2011. године. 

Осим када су у питању зајмови и пројекат ПДП, који пред-
ставља донацију Швајцарске, сви остали пројекти се финансирају 
по принципу, предприступна (ИПА) средства плус национално 
кофинансирање. Пракса у свету је да кофинансирање износи поло-
вину неопходних средстава, а уколико је мање, зашто се не објави 
и колико је?

Што се тиче питања пројекта инклузивног образовања, чија 
је реализација почела 2009. године, радује нас што је из Њујорка 
стигло признање за постигнућа из ове области. УСРПС започела 
је исцрпну и озбиљну анализу законских и подзаконских аката 
којима се регулише статус ученика са посебним потребама, али и 
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наставника који су без икаквог додатног школовања или чак обуке 
добили квалификацију за рад са њима. 

Инклузивно образовање као интегрални и неодвојиви део 
образовног процеса подразумева специфичну припрему и при-
лагођавање постојећег образовног система посебним потребама 
ових ђака, а то значи крупне промене и реформе редовног систе-
ма образовања. Пракса уписивања лакше ометене деце у редовне 
школе које су потпуно неприпремљене кадровски, програмски и у 
погледу техничке опремљености за прихват овакве деце предста-
вља озбиљно питање одговорности према крајње осетљивој катего-
рији деце и ученика. Предрасуде и негативни ставови наставника 
нису кључна баријера у школовању ове деце. Пракса показује да 
недостаје систематска и стручна подршка и помоћ, па се стиче 
утисак да се не прави разлика између појма интеграције и појма 
инклузије. Интеграција подразумева убацивање детета у постојећи 
систем онакав какав јесте, у коме дете мора да се сналази како уме, 
уз огромно залагање родитеља, док инклузија подразумева да нови 
реформисани систем даје стручну и моралну подршку у образо-
вању и општем развоју и напредовању оваквог ученика. 

На самом крају, истичемо да није спорно да се за нешто утро-
ши више од 100 милиона евра (подаци са сајта Министарства), али 
се питамо зашто нису видљиви и неки ефекти. Шта је, међутим, 
спорно? На основу спроведених реформских корака и резултата 
покренутих пројеката, није препознатљив цитирани циљ нашег 
образовног система и Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја: праведно, квалитетно и ефикасно образовање по мери 
будућности за сву нашу децу. 

У саопштењу Министарства нема одговора на постављена пи-
тања. Јавност у Србији, а не само представници синдиката, жели да 
има увид у комплетну и прецизну структуру трошења средстава, 
са нарочитим освртом на средства утрошена на исплату хонорара 
ауторима пројеката.

Студије експертских тимова које су процењивале наш обра-
зовни систем до 2000. године показују да је нова образовна поли-
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тика започета урушавањем једног стабилног система који је у број-
ним сегментима био напредан толико да је представљао претечу 
појединих европских пројеката. 

Прихватање постојећих модела модернизације образовања из 
ЕУ без икаквог осврта на објективне околности – постојеће мате-
ријалне, техничке и људске ресурсе представља погубну политику 
чији се резултати огледају у непрекидном опадању квалитета на-
шег образовања.

Агенције у образовању и њихова улога

Образовни систем у Србији оптерећен је гломазном организа-
ционом структуром Министасртва просвете и науке (МПН) и два 
завода који пружају агенцијске услуге из области образовања. Та 
структура на којој непосредно почива образовни систем у Србији 
показује где леже корени садашњег стања у српском образовању. 

Министарство просвете исплело је густу мрежу за при-
купљање и трошење средстава из различитих фондова, једним 
делом донаторских, а добрим делом захваћених из буџета РС, не-
опходних за финансирање и кофинансирање. Иако је она званично 
намењена подизању квалитета образовања на тлу Србије, све што 
се дешава у ресору просвете показује да тај квалитет од тренутка 
оснивања једног и другог Завода (и почетка предузимања реформ-
ских корака) непрекидно опада уместо да расте.

Подаци са БИРН-ове листе показују да је МПН у 2011. години 
потрошило 13.700 милиона динара, а од тога само на специјализо-
ване и уговорене услуге 23 милијарде. Ако се ти износи упореде са 
другим министарствима, види се да су трошкови десетоструко већи: 
Министарство рада и социјалне политике коштало је само 897, а оно 
за пољопривреду, трговину и шумарство свега 783 милиона.

Када је очигледно да се у просвети обрће толики новац, постаје 
разумљив захтев МПН да отвори још једну агенцију. 
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Министарство просвете оснивањем ових завода заправо је 
отворило канале за проток новца из Европске уније, али и од „до-
натора“ чији су интереси усмерени на слабљење и урушавање срп-
ског образовног система...

Захваљујући Закону о слободном приступу информацијама, 
од 2010. године ове установе на својим сајтовима објављују Ин-
форматоре о раду који омогућавају да се завири у ставке њиховог 
буџета. На први поглед може се сагледати колико су високи износи 
за интелектуалне услуге које се пружају у овој области. Цена је 
далеко изнад њихових вредности ако се суди према стању у које је 
доведена српска просвета. 

Намеће се питање да ли се милионима евра опредељеним за 
унапређивање квалитета заправо плаћа уништавање једног ква-
литетног система.

Завод за унапређење образовања и васпитања

У првом таласу прилива огромних средстава у српско образо-
вање 2004. године овај Завод основан је ради праћења, обезбеђи-
вања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и 
васпитања и обављање развојних, саветодавних, истраживачких и 
других стручних послова у образовању, затим у припреми прописа 
из надлежности Министарства просвете, Националног просветног 
савета и других послова... 

У њему су запослене 102 особе које имају систематизацију 
послова у великој мери једнаку појединим секторима, одсецима 
и групама самог МП.

У организационој шеми се види да има три Центра: 
 – Центар за професионални развој запослених у образовању
 – Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 – Центар за развој програма и уџбеника
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По принципу структуре Министарства, сваки Центар има и 
своје Секторе који који пружају услуге заинтересованим лицима. 
Из 10. тачке Информатора види се јасно да је једино заинтересовано 
лице за њихове услуге Министарство просвете и колико их плаћа. 

Изнети подаци о приходима и расходима за 2011. годи-
ну показују да је 102 запослена у ЗУОВ-у имало на располагању 
152.829.000,00 динара, потрошило 148.788.706,00 и великодушно у 
буџет РС вратило 4.040.294,00 динара (Информатор ЗУОВ 16/27).

За 2012. годину планирано је 157.772.085,00 динара. Нису још 
објављени подаци о коначном утрошку тог новца јер се износи по 
ставкама односе на период до 30. јуна 2012.

Из података о јавним набавкама за 2011. годину може се саби-
рањем износа за 20 наведених ставки доћи до цифре од 39.781.000,00 
динара за набавке мале вредности, по скраћеној процедури, који је 
основ за корупцију. Иза овог плана следи 12 ставки о спроведеним 
јавним набавкама добара, услуга и радова које су обављене према 
процедури, са наведеном документацијом.

Посебно боду у очи трошкови обезбеђења и заштите Завода у 
улици Драже Павловића и трошкови чишћења за које нису анга-
жована стално запослена лица која би неупоредиво мање коштала 
од збира ове две ставке. Потрошених 2.600.000,00 динара за 1580 
квм асоцира на чишћење Аугијевих штала. 

Ставке за рекламни материјал у износу од 2.600.000,00 динара 
доводе у питање коме се Завод рекламира када му је једини ко-
рисник Министарство просвете!

Питање је и ко су клијенти Завода за које су угоститељске ус-
луге и репрезентација коштали 3.400.000,00 динара. Очигледно је 
да се у години Светске економске кризе у Заводу за унапређење 
образовања и васпитања баш није штедело. До њих нису допрли 
апели Министра просвете да просветни радници сагледају стање 
у читавој земљи и да преиспитају своје захтеве имајући у виду „ма-
кроекономску ситуацију“.

За 2012. годину у односу на претходну, план јавних набавки у 
Заводу повећан је на 82.267.000,00 динара.  



194

УСПРС Колико коштају илузије

Обука запослених у износу од 900.000,00 динара показује не-
вероватну аномалију: у Заводу постоји Центар за професионални 
развој запослених у образовању који очигледно наплаћује услуге 
обучавања својих колега! Односно, овај центар између осталог 
врши акредитацију програма стручног усавршавања, а његови 
запослени се усавршавају на томе што су одобрили? Или? У на-
редном буџету за 2012. постоји јавна набавка под називом: стручно 
усавршавање запослених – енглески језик у износу од 847.458,00 
динара. Ако се износ подели на 102 запослена (рачунајући 3 кафе 
куварице и једног домара), курс енглеског коштао је по 8.308,41 
динар – није остварен попуст према броју полазника.

Треба имати у виду да се за најбижа звања у просвети мора 
поседовати одређени ниво познавања енглеског језика, али да тај 
предуслов очигледно није битан за директне сараднике МПН јер 
оно може да им плати обуку.

Преглед реализованих активности овог Завода показује да је 
конкретан посао представљала израда наставних планова и про-
грама за први и други образовни циклус коју је урадио Центар за 
развој програма и уџбеника.

Како је тај посао одрађен показују све досадашње анализе не 
само наших струковних удружења, чланова синдиката и поједи-
наца него и страних посматрача, закључно са оценом самог МПН:

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 интердисципли-
нарне или унакрсне везе између наставних програма; минимално 
учешће наставника у процесу израде и накнадног утврђивања нас-
тавних програма. 

Hаставни програми се углавном састоје од спискова једини-
ца наставног садржаја без помињања процеса учења у учионици; 
курикулум садржи само обавезне предмете који се морају у потпу-
ности обрадити у учионици, мада реално није могуће испредавати 
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односно научити све обухваћене информације (OECD, 2003) због 
недовољно времена за наставу.

OECD (2012), Strengthening Integrity and Fighting Corruption in 
Education: Serbia, OECD Publishing:

Стратегија образовања у Србији до 2020. године наводи међу 
бројним узроцима ниског квалитета основног образовања кључну 
ставку: 

1. планови и програми су обимни, нефлексибилни, не-
усклађени 

2. деца су преоптерећена, нема времена за рад на разумевању, 
повезивању и примени знања.

Треба додати да су скупо плаћени наставни планови и про-
грами реформисани да би се ученици растеретили! 

Такође треба питати чиме се онда баве запослени у Сектору за 
предшколско и основно образовање и васпитање, односно у Одсеку 
за нормативне и правне послове, Групи за послове предшколског 
образовања и васпитања и Групи за послове основног образовања 
и васпитања ако им Завод пише планове и програме.

У ствари, јавност није упућена у то да су поред запослених у 
ове две установе, програме заправо писали ангажовани спољни 
сарадници, а не радници Завода или МП!

Из свих наведених активности није произашао ни један кон-
кретан резултат, одноосно ни један жељени резултат – ако се не 
рачуна погубан пад мотивације ученика и наставника, застра-
шујући пораст насиља у школама и пад квалитета образовања на 
свим европским и светским листама. 

Иронично је да се Завод у оквиру развојних послова током 
2008. године бави припремама предлога за реализацију додатног 
рада у наставним плановима и програмима, а да истовремено нико 
нема у виду да је проширењем наставних планова додатни рад ис-
пао из распореда (и законских оквира оптерећења ученика)!

И остале активности су без икакве реалне везе са праксом, 
спровођене дириговано, са формалним учешћем наставника или 
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директора, без конкретнее повратне информације и преиспити-
вања предузетих корака.

Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања

Ова агенција Министарства просвете у систематизацији ре-
гулисаној Правилником о унутрашњој организацији предвиђа 60 
извршилаца, али је у информатору о раду наведено се у оквиру 
буџета тренутно финансира 37 запослених. Као установа са малим 
бројем запослених, Закон је предвидео да Завод за вредновање ква-
литета у образовању(ЗВКОВ) може да ангажује спољне сараднике 
за одређене активности и пројекте и да образује стручне тимове 
из реда стручњака у области образовања и васпитања. Дакле, за-
послени редовно примају плату, а за све послове који се наручују 
из МП – уредно добијају хонораре. 

Иако организациона шема показује укупно 60 извршилаца, 
у распореду запослених (7.4.2012) наводи се 49 радних места, а 33 
имена.

Колико људи у ЗВКОВ сваког месеца прима плату?
Овај Завод поред Кабинета има Секретаријат који се као и дру-

ги огранци МП бави истим послом: континуираног праћења пози-
тивно-правних прописа и њихове примене (Информатор, стр.11). 

МПН у оквиру великог броја својих сектора већ има Групе за 
за нормативне и правне послове тако да се поставља оправдано 
питање дуплирања капацитета.

Остала четири Центра: за стандарде, за испите, за вредновање 
и истраживања, за методологију истраживања, статистичку обра-
ду и анализу и за издавачко-техничке и заједничке послове имају 
по једно или два своја издвојена Одељења.

И овај Завод дакле има одрешене руке да ангажује спољне са-
раднике (читај тезгароше) за одређене активности и пројекте. Иако 
има мање запослених, у оквиру овог Завода врти се још већи новац.
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Завод је основан Одлуком Владе Републике Србије 2004. го-
дине ради обављања развојних, саветодавних, истраживачких и 
других стручних послова у области образовања и васпитања... 
Правни основ постојања Завода је као и у претходном случају, За-
кон о основама система образовања и васпитања, по коме, овај 
Завод обавља стручне послове у областима праћења и вредновања 
степена остварености циљева, задатака, општих и посебних стан-
дарда знања по нивоима и врстама итд... Очигледно је да је и овај 
Завод преузео део надлежности Министарства просвете.

Обим Информатора о раду ЗВКОВ-а треба да изазове утисак 
како се ту много радило и како су оправдано утрошена огромна 
средства за 2011. годину.

Наведени су називи свих Правилника које је Завод користио у 
раду, као и многе друге сувишне ствари које замагљују обим ствар-
них послова и резултата. Подаци о пруженим услугама показују 
да је реч углавном о реализацији пројеката којих је у 2011. било 13, 
од којих се један преноси у 2012. о којој још нема података, осим 
трошковника.

Излазни показатељи су наведени, али су вредновани према 
сопственом мишљењу, а не према реалним критеријумима и оце-
нама просветних радника и осталих евалуатора. Велико је питање 
примерености тестова за завршни испит зато што стручна јавност 
непрекидно реагује на њихов садржај и структуру, а резултати се 
на сумњив начин одржавају на одређеном нивоу.

Скупо је коштао процес обуке за имплементацију стандарда 
који се у основи не поклапају са садржајима наставних програма. 
Сама обука није могла да допринесе ономе што није постављено на 
прави начин и усклађено са постојећим плановима и програмима. 
Поменути документ о стандардима представља један неоперативан 
и неприменљив предлог који је наишао на велико неодобравање 
међу реализаторима наставе. Његова неприлагођеност постојећим 
програмима је евидентна, али се питање евалуације одуговлачи. 
Велика средства су потрошена у јуну 2013. године да се организују 
фокус групе на којима су изнете примедбе из праксе. Комплетан 
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материјал са тих радних група предат је на обраду Институту за 
психологију. 

Једно од суштинских питања јесте компетентност психолога 
да процењују стандарде за предметну наставу: српски језик, мате-
матику, физику...

Никаквог трага ни гласа даље нема о томе – новац је потро-
шен на скромне хонораре водитељима група, потрошени материјал 
за копирање потпуно бескорисних формулара на основу којих се 
не могу добити никакви релевантни подаци, а остатак средстава 
подељен је носиоцима овог „значајног пројекта“. Дакле, корекције 
документа нису на основу јавне расправе радили запослени који 
су их писали него посебно ангажовани стручњаци, појединци и 
установе.

Јалов пројекат представљала је такође обука за спровођење 
завршних испита спроведена по истом принципу – реализована у 
другој години реализације завршних испита! 

О значају послова које обавља ЗВКОВ за српско образовање, 
или о смислу пројеката које МПН наручује од своје агенције сведо-
чи један од докумената који је настао у процесу реализације проје-
ката (дакле непланирано): развијена је стратегија комуникације која 
се заснива на проактивној комуникацији (Информатор, стр. 48). 

Подаци о приходима и расходима су тешко читљиви, разбије-
ни у више табеларних приказа у којима нема свих чинилаца који 
би пружали јасну слику. На основу изнетог, трошкови овог Завода 
у 2011. години износили су 133.136.785,00 динара.

Међутим, појављују се фрапантни износи везани за пројек-
те. Иако се у ставки 2601 Прва компонента инструмента за пре-
тприступну помоћ ЕУ – подршка транзицији и изградња институ-
ција могу очекивати донације, подаци указују на буџет РС:

Подршка успостављању система квалитета на националном 
нивоу у основном и средњем образовању финансирана је из буџета 
са 60.097.000,00 динара. Запослени су примили плате, додатке и на-
докнаде у вредности од 28.433.000,00 (још 5.107.000,00 за социјалне 
доприносе). Ко је онда за писање пројеката узео шездесет мили-
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она? У 2011. години Завод је за канцеларијски материјал утрошио 
10.871.000,00 динара.

Опрема „за копнени саобраћај“ (шкода Октавија 1.9), канце-
ларијска, рачунарска, комуникациона, електронска и фотограф-
ска опрема, опрема за угоститељство и домаћинство, опрема за 
образовање, ограда, остале некретнине, компјутерски софтвер, 
квалификациони софтвер и сл. имају 2011. године укупну набавну 
вредност 17.565.072,00 динара. Процењена вредност исте опреме у 
2012. је 3.841.308,00 динара.

Где је разлика? Шта је толико могло да се амортизује за годину 
дана?

Закључак

Министарство просвете, науке и технолошког развоја изме-
нама и допунама Закона о основама система образовања и васпи-
тања жели да омогући настанак још једне агенције. Како се прилив 
средстава на име звучних развојних пројеката несметано наста-
вља, Министарству је потребно да отвори још једно своје крило 
за прање новца.

Заводи су основани са прокламованим циљем да се унапре-
ди и побољша образовање у Србији. Остављамо широј и стручној 
јавности да сами процене колико је образовање заиста унапређено 
или уназађено од 2004. године до сада.

Позивамо Народну Скупштину Републике Србије као и Владу 
Републике Србије да заустави даље сакаћење српског образовања и 
изврши реконструкцију образовног система и његових структура. 
Очекујемо да надлежни осујете намеру Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја да отвари нову агенције, као и да се 
преиспита смисао постојања и рада постојеће две агенције.
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Инклузија или конфузија
подршка или скуп експеримент

У својој Платформи, УСПРС је навела да за увођење инклузије 
у нашим школама нема услова, ни просторних ни кадровских, ни 
одговарајућих техничких а о потребној опреми и да не говоримо. 
Обука наставника кроз неколико кратких семинара за рад са децом 
са посебним потребама је непримерена, јер се у раду са оваквом 
децом захтевају високо образовани и специјално обучени кадрови.

Поменута платформа је само у једној тачки поменула проблем 
примене инклузије у нашим школама и овом приликом ћемо по-
кушати да пружимо шире објашњење. 

Од самог почетка се поставља оправдано питање, не пред-
ставља ли образовање деце са посебним потребама параван за 
трошење пара од милионских зајмова, донација и средстава на-
ционалног кофинансирања?

Укидање категоризације

Но, кренимо од самог почетка... Од школске 2010-2011 године, 
деца са сметњама у развоју уписују се у школу као и сва остала 
деца  и није потребно претходно утврдити степен и врсту сметње 
у развоју или инвалидитета. Значи, нема више категоризације деце 
са сметњама у развоју. Одмах се намеће питање: Зашто је важно да 
нема категоризације? Да ли је категоризација коју су годинама уна-
зад вршила стручна лица, доприносила да се степен образовања 
усклади са могућностима детета? Какав је смисао укидања Коми-
сије за преглед деце ометене у развоју и формирање тзв. Интерре-
сорне комисије за процену потреба за пружање додатне образовне, 
здравствене и социјалне подршке ученику? Коме је то у интересу 
да сву децу и ученике са различитим сметњама стрпа у исти кош 
и подвргне истом третману? Како је могуће једним подзаконским 
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актом преименовати учитеље и наставнике предметне наставе у 
стручњаке за бављење децом из више категорија, које су до сада 
покривале јасно дефинисане стручне службе и установе?

Како права евиденција о броју деце и ученика из ових кате-
горија не постоји, питамо се и да ли је циљ да се изостављањем 
било каквих критеријума сакупи довољан број деце којим ће се 
оправдати огромна средства у пројектима који се повезују са пи-
тањима инклузије?

Мали број ученика обухваћених инклузијом  надокнађује се 
сабирањем свих категорија које су подведене под веома недоследне 
термине: деца са сметњама у развоју, деца из маргинализованих 
група, деца из осетљивих група и даровита деца. Значи, у истом 
рангу су: дете ометено у душевном развоју, слепо и слабовидо дете, 
глуво и наглуво дете, дете са говорно-језичким сметњама, дете са 
поремећеном моториком, дете са инвалидитетом, дуготрaјно бо-
лесно дете, дете са недостацима у појединим подручјима учења, 
дете са емоционалним сметњама, дете са поремећајима у понашању 
коме је потребно прилагођено спровођење програма образовања 
и васпитања са додатном стручном помоћи.

Стручњаци за све

Свакоме ко је разуман, потпуно је јасно да се компетенције 
наставника редовних школа не могу проширити толико да обух-
вате способност и стручност да се пружи помоћ свим наведеним 
категоријама ученика. Проблеми који се јављају не потичу од 
недостатка хуманости и племенитости наставника, већ из објек-
тивних околности, недостатка одговарајућег знања, као и недос-
татка ресурса који поседују специјалне школе. Законске одредбе 
незнатно упућују на сарадњу ове две институције, која би могла 
да буде од користи ученицима са тешкоћама у развоју. Међутим, 
у први план се истиче воља родитеља – стератеља као и њихово 
право да одбију третман, односно примену ИОП-а, тако да се са-
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радња своди на добру вољу оних који немају способност стручне 
процене.

Истичући ове проблеме, ни једног тренутка не доводимо у 
питање потребу да ученици треба да науче да прихвате некога ко 
је другачији од њих, да му пруже помоћ и подршку, само треба 
поставити реалне оквире у којим је то ситуацијама смислено и 
продуктивно.

Шта каже закон

У нашем законском оквиру изгледа да је једино важно да 
постоји привид у коме се пружа потпора за заштиту интереса уче-
ника са сметњама у развоју. Када се пажљивије размотре законске 
одредбе, види се да за већину прописаних мера, радњи и поступке 
– нико није надлежан! На изглед се нуди много, али, све прилично 
недефинисано... Ученик има права на све али истовремено већина 
правилника никога не обавезује. Донетим законским одредбама 
се декларативно решавају питања образовања деце са посебним 
потребама, али, предвиђене мере се не ослањају на реално стање 
и могућности постојеће школске праксе.

За спровођење инклузије из буџета су издвојена огромна сред-
ства у виду зајмова и кофинансирања силне пројектне докумен-
тације. О висини тих средстава и њиховој намени могу се наћи 
оскудне информације на сајту Министарства просвете, што баца 
сенку на добре намере.

Законом о основама система образовања и васпитања преко 
колена је регулисано да стручњаке одређених профила, дефектоло-
ге, може заменити педагог, односно наставник разредне и предмет-
не наставе, као и педагошки асистент са завршеном средњом шко-
лом а који је прошао извесну обуку. До чега су све довели чланови 
поменутог Закона, а који се тичу спровођења инклузије:
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1. Дато је покриће за огромна финансијска средства а која су 
незнатно отишла до крајњих корисника, односно школа у 
које су ова деца упућена.

2. Прописом да педагошки асистенти добијају потврду од 
локалне самоуправе (без одреднице ко је надлежан и стру-
чан да је изда) решава се питање запошљавања подобних 
кадрова.

3. Увођењем приучених педагошких асистената (постају 
стручни након пар петодневних курсева) негира се 
постојање и рад специјалних школа у којима се на прави 
начин, стручно и са одговарајућом опремом ради са децом 
која имају озбиљне сметње и потешкоће.

4. Закон о социјалној заштити (члан 40) предвиђа услугу пер-
соналне асистенције за децу са физичким сметњама, коју 
обезбеђује јединица локалне самоуправе – мада се не може 
утврдити ко је конкретно надлежан да обезбеди пратиоца.

5. Питања надлежности планирања средстава за рад интер-
ресорне комисије (Град, градски секретаријат за образо-
вање, Министарство просвете или Министарство за рад и 
социјална питања?).

6. Није предвиђена санкција за нестручни приступ детету 
и ученику јер су стручне комисије искључене из процеса 
(осим у одређеним случајевима), а ИОП креирају, вреднују 
или одобравају обучени и необучени чланови школских 
тимова и педагошког колегијума.

7. Школе и средине које су прихватиле учешће у пројекту за 
доделу „грантова“, имају извесну подршку, а у осталим сре-
динама нема никакве финансијске помоћи и подршке.

8. Прећутно се прелази преко чињенице да у највећем броју 
школа нема услова за рад са ученицима који имају извесне 
сметње у развоју, почевши од прописаног обезбеђивања 
простора, односно отклањања физичких и комуникацијских 
препрека.
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9. Није предвиђено ангажовање стручних тимова ван школе 
за израду стандарда постигнућа за различите категорије 
ометености или осетљивих група према којима би се из-
рађивао ИОП.

10. Локалним самоуправама су достављени Правилници о 
додатној образовној, здравственој и социјалној подршци 
детету и ученику у којима се наводе могућности подршке, 
без упутства за реализацију.

11. У поменутом Правилнику се наводи ко покреће иниција-
тиву за одређивање потреба детета али у неким срединама 
те Комисије још нису формиране па се поставља питање 
– коме треба писати Захтев?

12. Дирљиви примери добре праксе не приказују функцио-
нисање система него одабране изузетке.

Образовање за све

Стихијско увођење инклузивног образовања је започело у 
Србији укључивањем у пројекте које су инвестирале различите 
интересне групе и европске организације.

Међу првим пројектима је био „Образовање за све“ – по-
бољшaње доступности и унапређивање квалитета образовања 
и васпитања за децу из маргинализованих група (реализован у 
периоду 2010-2012.), вредност пројекта 3 милиона евра, уз финан-
сијску подршку инструмената за предприступну помоћ ЕУ (ИПА 
08), предвиђено је и национално кофинансирање чији износ није 
наведен. Циљ пројекта је био да се деци из маргинализованих гру-
па омогући бољи квалитет образовања и васпитања од предшкол-
ског узраста, до краја основног образовања. За поменути новац, 
урађено је следеће:
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 – Организована је уводна обука за све педагошке асистенте 
(укупно 179), у трајању од пет дана, који су од јесени 2010. 
почели са радом.

 – Покренут је интерактивни веб-сајт са примерима добре ин-
клузивне праксе.

 – Организован ликовно-литерарни конкурс „Створимо свет 
без разлика“ уз завршни концерт и доделу награда.

 – Урађен Правилник о програму обуке за педагошке асистенте.
Наредне редове посветићемо управо том Правилнику

Правилник

Управо овим Правилником, који је донет на основу члана 
121. Став 11. Закона о основама система образовања и васпитања, 
предвиђено је да педагошки асистенти треба да имају само средњу 
школу, иако им је задатак да пружају помоћ и подршку деци из 
осетљивих група, наставницима и васпитачима који са њима раде, 
родитељима, као и да сарађују са локалном заједницом и стручним 
институцијама.

Предвиђа се да асистенти пролазе програм обуке који садржи 
уводни модул (уводна обука у трајању од 5 дана), шест обавезних и 
два изборна модула, и да све то пролазе уз редован рад!? Министар 
је једним прописом омогућио да средњошколци, без познавања 
педагогије, психологије и методике могу да се баве децом и учени-
цима свих осетљивих категорија.Занимљиво је и то да Конкурс за 
пријем кандидата за програм обуке расписује Центар (није имено-
ван у Правилнику) и то 1. априла сваке године (јасна асоцијација 
на шалу). Обуку реализују стручњаци Центра за доживотно учење 
– Универзитета у Крагујевцу, у партнерству са ЦИП-ом (Центар за 
интерактивну педагогију) и Образовним форумом.

Застрашујући степен дискриминације ученика са посебним 
потребама, који се према важећој законској регулативи, а коју је 
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опет изнедрила милионска финансијска подршка, предају у руке 
педагошких асистената који су завршили само уводни део обуке 
(пет дана), прва два модула и користе радно место за даљу обу-
ку. Средства за даљу обуку, Министарство просвете намерава да 
обезбеди уз помоћ наредног пројекта „Социјални развој“, који се 
финансира из предприступних фондова ЕУ за 2013. годину и на-
ционалног кофинансирања.

Након почетне промоције инклузивног концепта, наставна 
пракса у Србији је суочена са недоумицама и бројним тешкоћама 
које се нагомилавају и расту, обрнуто сразмерно томе како јењава 
првобитна финансијска подршка.

Ко је све стручан

У инклузију, наравно, није укључен труд наставника да обим-
не наставне планове прилагоди могућностима ученика, а у Закон 
је ушао императив да се упишу сва деца и да им се обезбеди сва 
потребна подршка. Због тога нису измењени чланови истог закона 
који се односе на број ученика у одељењу, нити је регулисан начин 
финансирања понуђених видова подршке. Испоставило се да само 
наставници имају обавезу да испуњавају додатне захтеве у којима 
су знатно проширени оквири постојећих задужења.

Како би свима постало јасно са којим степеном аматеризма и 
дилетантизма се упустило у опасно експериментисање, навешћемо 
ко је на основу наше законске регулативе проглашен стручним за 
рад са децом која имају посебне потребе. То су: педагошки асистен-
ти, учитељи, предметни наставници, стручни сарадници, директор 
школе, Стручни тим у школи за инклузију, Тим за пружање додатне 
подршке, Педагошки колегијум, просветни саветник, ЦИП, Обра-
зовни форум... Ови кадрови су након кратке обуке, или још чешће, 
без икакве обуке на основу иницијалног образовања унапређени у 
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стручњаке који могу да се баве децом која имају сметње свих врста 
и категорија... 

Истовремено, из оквира делатности дефектолога се уочава ко-
лико је широк дијапазон студијских програма који се баве децом 
која имају потпуно различита оштећења:

1. Сурдопедагог – стручњак за рад са децом оштећеног слуха
2. Тифлолог – за рад са децом оштећеног вида
3. Соматопед – стручњак за рад са телесно инвалидним ли-

цима
4. Специјални педагог – за ресоцијализацију лица са поре-

мећајима у друштвеном понашању 
5. Олигофренпедагог – стручњак за рад са децом ментално 

ометеном у развоју

Чињеница је да огромна већина просветних радника није до-
вољно оспособљена за иоле суптилнији рад и процес диференција-
ције захтева према могућностима ових категорија ученика. Са дру-
ге стране, свака особа са оштећењем сензорних, интелектуалних 
или моторних диспозиција је изложена двема врстама последица. 

Једне су директна последица оштећења а друге резултат не-
правилног и некоректног односа уже и шире социјалне средине 
према овим особама.

Користимо прилику да позовемо Министарство просвете да 
се одмах прекине са овим опасним и штетним експериментисањем.

Милан Јевтић 
Потпредседник УСПРС
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ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА КАО ПАРАВАН ЗА ТРО-
ШЕЊЕ ПАРА ОД МИЛИОНСКИХ ЗАЈМОВА, ДОНАЦИЈА И СРЕДСТАВА НА-

ЦИОНАЛНОГ КОФИНАНСИРАЊА

У oквиру примедби УСПРС на предложени сет закона о обра-
зовању који је у јулу 2013. године ушао у скупштинску процедуру, 
дата је сажета оцена скупог и опасног експеримента „повећања 
инклузивности“ српског образовања:

„Сматрамо да за увођење инклузије у нашим школама нема ус-
лова, ни просторних, ни кадровских, ни одговарајућих техничких, 
а о потребној опреми и да не говоримо. Обука наставника кроз 
неколико кратких семинара за рад са децом са посебним потребама 
непримерена је, јер се у раду са оваквом децом захтевају високо 
образовани и специјално обучени кадрови.“

Језик просветне бирократије именовао је стихијско увођење 
инклузије у редовне школе као један од најважнијих стратешких 
циљева српског образовања на путу „омогућавања друштвене ко-
хезије“. На сајту министарства просвете истакнуто је велико оче-
кивање које није засновано на постојећим ресурсима и предузетим 
корацима: 

Очекује се да измене у систему образовања усмерене на по-
већање инклузивности у знатној мери повећају доступност и ква-
литет образовања за децу из социјално нестимулативних средина 
(ромске, сиромашне, сеоске, расељене), деце и одраслих са сме-
тњама у развоју и инвалидитетом, деце са тешкоћама у учењу, пре 
свега у оквиру редовног система образовања.

Транспарентност увођења инклузије огледа се на укупно две 
странице сајта МПН на којима је дат календар планираних и пре-
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дузетих активности. Брзина којом се акција одвијала указује на 
потребу да се све заврши пре него што уследе реакције:

Примена мера усмерених на повећање доступности и јачање 
инклузивног образовања започиње у свим школама у Србији од 
почетка школске 2010/11. године, односно од 1. септембра 2010. 
године.

Најважније припремне активности за успешну примену ових 
мера су следеће:

•	 Октобар 2009 – мај 2010. године: развијање и примена делот-
ворног модела инклузивног образовања у пилот школама у 
Србији.

На сајту МПН следи кратка информација која представља 
уједно и (пр)оцену сопствене иницијативе: У циљу развијања 
ефикасног модела инклузивног образовања, у девет школа се од 
новембра 2009. године до маја 2010. године реализовао пројекат 
развоја и примене делотворног модела инклузивног образовања. 
Није објашњено на основу чега је примењени модел проглашен 
делотворним.

•	 Фебруар 2010 – мај 2010. године: Упис сваког детета у школу 
на основу Закона о основама система образовања и васпи-
тања.

•	 Март 2010. године: доношење интерсекторског Правилника 
о раду Комисије за процену потреба за пружањем додатне 
образовне, здравствене и социјалне подршке деци.

•	 Март 2010. године: формирање Координационог тима за 
инклузивно образовање и Имплементационог тима за ин-
клузивно образовање.

Значај и улога формираних тимова не могу се препознати из 
датих описа њихових задужења:

За свој рад Координациони тим одговара министру, а његови 
задаци су планирање, координисање имплементације, праћење, 
евалуирање и унапређивање политике инклузивног образовања.
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Посебно је интересантно питање сврхе постојања Имплемен-
тационионог тима за инклузивно образовање уколико се деца са 
посебним потребама по слову закона уводе у редовне школе:

Имплементациони тим за инклузивно образовање на терену 
реализује Закон о основама система образовања и васпитања у 
погледу релевантних мера повећања доступности образовања и 
унапређивања инклузије деце из осетљивих групa.

Да је овако значајна новина стихијски уведена, доказује ди-
намика корака који непосредно претходе ступању закона на снагу. 
Није остало нимало простора за проверу да ли се све одвијало по 
плану нити да се уоче могуће потешкоће или превиди: 

•	 Мај – август 2010. године: организовање обука на теме од 
значаја за инклузивно образовање. 

•	 Август 2010. године: све школе би требало да у свом школ-
ском развојном плану дефинишу развој инклузивног обра-
зовања као циљ на коме ће се радити у наредним година-
ма, као и активности на примени нових мера инклузивног 
образовања. Годишњи програм рада и школски програм 
ће обухватити план активности и носиоце у увођењу мера 
подршке инклузивног образовања, а по потреби, биће до-
пуњавани анексима.

•	 Током 2009. и 2010. године: дефинисање листе потребне аси-
стивне технологије за потребе редовних и школа за децу са 
сметњама у развоју и њена набавка.

•	 Током 2010. и 2011. године: финансијска подршка (гранто-
ви) установама за пројекте чији је циљ инклузивнија школа 
(кроз пројекат DILS). На овој страници ће се објављивати 
информације о новим конкурсима.

Иако је као једна од важнијих континуираних активности 
Министарства просвете „информисање у циљу подизања свести 
о значају инклузивног образовања као и о примени Закона, кроз 
организовање информативних трибина, округлих столова, деба-
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та, објављивање приручника, водича и лифлета итд.“, повратне 
информације о спровођењу инклузије, посебно о проблемима, не-
доумицама и пропустима, остале су веома оскудне. 

Извештаји Координационог тима о резултатима спроведених 
почетних мера нису доступни јавности, али се о спроведеним ак-
тивностима могу донети закључци на основу онога што се дешава 
у пракси:

•	 реализован је недовољан број обука,
•	 недовољан је број оних који су били у могућности да при-

суствују обукама у односу на делокруг примене закона,
•	 испољено је изразито незадовољство обукама у погледу од-

говора на практична питања,
•	 асистивна технологија за потребе редовних школа није де-

финисана нити је постала доступна,
•	 школска документација обилује различитим плановима 

који одсликавају раскорак између декларисаних циљева и 
стварности,

•	 финансијска подршка школама крајње је скромна у односу 
на износе средстава која су опредељена у ове намене итд.

На поменутој страници МПН брзо су престале да се обја-
вљују информације о новим конкурсима јер су очигледно средства 
у кратком року потрошена или су информације са терена јасно 
оповргле замишљену стратегију.

Донета законска и подзаконска акта не могу обезбедити спро-
вођење једног сложеног процеса који није размотрен на више раз-
личитих нивоа нити процењен у оквиру компетентних стручних 
кругова. 

Терет инклузивног образовања пребачен је на ученике и на-
ставнике који немају ни елементарне услове за развој, а камоли 
адекватну и континуирану подршку. 

Од почетних корака, а посебно данас, када МПН покушава 
вишеструким притисцима да спроведе нешто за шта су узете ве-
лике паре, постаје јасно да је основни циљ овог плана: контрола. 
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Прописано је да се од школске 2010/11. деца са сметњама у 
развоју уписују у школу без категоризације, односно, да више није 
потребно претходно утврђивати степен и врсту сметње у развоју 
или инвалидитета.

Прави смисао процеса крије се у одговору на питање: зашто 
је важно да нема категоризације! Инклузија на српски начин јесте 
степеница на путу урушавања једног стабилног образовног сис-
тема који је изнедрио многобројне признате стручњаке и успешне 
људе. Довољно је упоредити нашу омладину која је отишла из Ср-
бије са оном из света да би се увидело зашто је некоме у интересу 
неконтролисано изједначавање. Под плаштом виших хуманих 
циљева треба да се мешају даровити ученици са ученицима тешко 
или вишеструко ометеним у развоју. То је стварно добар пут за 
школе без разлика, односно свет без разлика. 

Остала питања која се намећу истовремено упућују на одговор 
шта се крије иза једне овакве иницијативе:

•	 Да ли је категоризација коју су годинама уназад вршила 
стручна лица мање или више доприносила да се степен об-
разовања усклади са могућностима детета? 

•	 Какав је смисао укидања Комисије за преглед деце ометене у 
развоју (својевремено Првостепена комисија за категориза-
цију/разврставање деце) и формирања Комисије за пружање 
додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету 
(тзв. интерресорна комисија за процену потреба за пружање 
додатне образовне, здравствене и социјалне подршке уче-
нику)?

•	 Коме је у интересу да сву децу и ученике са различитим 
сметњама и поремећајима у понашању стрпа у исти кош и 
подвргне истом третману? 

•	 Да ли је могуће подзаконским актом преименовати учитеље 
и наставнике предметне наставе у стручњаке за бављење 
децом из више категорија које су до сада покривале јасно 
дефинисане стручне службе и установе?
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•	 Како права евиденција о броју деце и ученика из ових ка-
тегорија не постоји, да ли је циљ да се изостављањем било 
каквих критеријума сакупи довољан број деце којим ће се 
оправдати огромна средства у пројектима који се повезују 
са питањем инклузије?

Скромне бројке деце и ученика обухваћених инклузијом 
надокнађују се сабирањем свих категорија које су подведене под 
неуједначене, односно недоследне термине: деца са сметњама у раз-
воју, деца из маргинализованих група, деца из осетљивих група и 
даровита деца.

У истом рангу су: дете ометено у душевном развоју, слепо и 
слабовидо дете, глуво и наглуво дете, дете са говорно-језичким 
сметњама, дете са поремећеном моториком, дете са инвалидите-
том, дуготрајно болесно дете, дете са недостацима у појединач-
ним подручјима учења, дете са емоционалним сметњама и дете 
са поремећајима у понашању, коме је потребно прилагођено спро-
вођење програма образовања и васпитања са додатном стручном 
помоћи. 

Компетенције наставника редовних школа никако се не могу 
проширити толико да обухвате све наведене категорије ученика 
са потребама за додатном подршком. 

Важно је истаћи да особе, а посебно деца са вишеструком оме-
теношћу, нису прости збир присутних ометености (нпр. глувоћа + 
слепило, или ментална ретардација + телесни инвалидитет) већ је 
код њих присутно квалитативно ново стање целокупне личности 
које представља сасвим специфичан ентитет и захтева посебне ре-
хабилитационе методе. Додатни фактор посебности је и варијетет 
интензитета различитих оштећења и ометености код сваке особе, 
што не дозвољава никакав облик уједначавања у раду са њима. Ово 
се уважава и законским прописима који регулишу норме рада у 
образовању ове деце – назначено је да у једном одељењу или групи 
деце са вишеструком ометеношћу број деце може бити максимал-
но 6; дакле, узета је у обзир потреба искључиво индивидуалног 
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приступа у раду са сваким оваквим дететом, што не допушта већи 
број деце тј. ученика у групи. 
(http://pspasojevic.blogspot.com/2012/03/blog-post_450.html)

Проблеми који се у овој области умножавају не потичу од не-
достатка хуманости и племенитости наставника него проистичу из 
објективних околности, нарочито недостатка адекватног стручног 
кадра и ресурса који поседују специјалне школе. 

Законске одредбе сасвим површно упућују на сарадњу редов-
них и специјалних школа која би могла бити од изузетне користи 
за ученике са тешкоћама у развоју, али и на сарадњу наставика и 
родитеља. Напротив, истицањем воље родитеља/старатеља у први 
план, давањем права да одбију упис свог детета у школу за образо-
вање ученика са сметњама у развоју, као и права да одбију посебан 
третман, односно примену ИОП-а, сарадња се своди на добру вољу 
оних који веома често немају способност стручне процене шта је 
за дете најбоље. 

Питање је смислености усвајања, односно примене Kонвен-
ције о заштити права деце ако прописи из области образовања 
намећу да родитељи свуда и увек одређују најбољи интерес детета. 
Породични закон предвиђа у извесним околностима суспендовање 
родитељских права баш зато што они тај најбољи интерес детета 
нису у стању увек да препознају. У тим ситуацијама, потребно је да 
постоје системски механизми какав је био и категоризација деце 
са одређеним типовима сметњи у развоју. 

Неспорно је да треба ићи у правцу промене целокупне со-
цијалне климе када је у питању прихватање особа са тешкоћама 
или са потребом за додатном подршком. Несумњиво је да ученици 
треба да науче да прихвате другачијег од себе, да науче да пруже 
помоћ и подршку својим друговима, али треба поставити реалне 
оквире у којим је то ситуацијама смислено и продуктивно за обе 
категорије ученика. 

Законска регулатива са неоперативним, недореченим и међу-
собно неусклађеним члановима само привидно представља потпо-
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ру за заштиту интереса ученика са сметњама у развоју (децу из 
маргинализованих група) и за успостављање и остваривање њи-
хових права на одговарајуће образовање. 

Када се пажљивије размотре законске одредбе, излази на виде-
ло да за већину прописаних мера, радњи и поступака нико заправо 
није надлежан. Именовани органи/установе не гарантују да се на-
ведена права могу остварити. На изглед се нуди много – ученик са 
сметњама у развоју привидно има право на све олакшице и помоћ, 
али истовремено већина прописа никога не обавезује.

Донетим законским одредбама само се декларативно решавају 
питања образовања деце са специфичним потребама. Предвиђене 
мере не ослањају се на реално стање и могућности школске праксе 
нити на постојеће финансијске ресурсе у националном буџету. 

С друге стране, из буџета су на име инклузије опредељена 
знатна средства у виду зајмова и кофинансирања. О висини тих 
средстава и њиховој намени могу се наћи само оскудне информа-
ције на сајту Министарства просвете што баца сенку на доброна-
мерност иницијатора и доводи у питање степен стварне бриге за 
ове категорије деце/ученика.

Пројекти у које је укључена подршка
инклузији

Стихијско увођење инклузивног образовања започело је у 
Србији укључивањем у пројекте које су инвестирале различите 
интересне групе и извесне европске организације.

Међу првима био је пројекат „Образовање за све“ – Побољ-
шање доступности и унапређивање квалитета образовања и вас-
питања за децу из маргинализованих група, реализован у периоду 
од 2010. до 2012. године. 

Укупна вредност била је 3.000.000 евра, али је уз финансирање 
Инструмента за претприступну помоћ Европске уније (ИПА 08) 
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било предвиђено и национално кофинансирање чији износ није 
наведен.

Циљ пројекта био је да се деци из маргинализованих група 
омогући бољи квалитет образовања и васпитања од предшколског 
узраста до краја основног образовања.

Понуђено је решење за повећање обухвата деце из маргина-
лизованих група и „квалитетну и сталну подршку деци у систему 
образовања кроз укључивање педагошких асистената, како би се 
омогућила боља комуникација са образовном установом и боља 
подршка у учењу и раду деце којој је потребна додатна помоћ“.

Више од три милиона евра (вероватно шест – судећи према 
уобичајеним принципима кофинансирања) утрошено је за следеће 
активности:

•	 организована је уводна обука за све педагошке асистенте 
који су од јесени 2010. године започели са радом у образов-
но-васпитним установама (њих 179 на целу Србију у којој 
се закон мора спроводити и на препознати број ученика); 

•	 израђен је Правилник о програму обуке за педагошке асис-
тенте;

•	 покренут је интерактивни веб сајт са примерима добре ин-
клузивне праксе;

•	 организован је национални ликовно-литерарни конкурс 
„Створимо свет без разлика“ уз завршни концерт и доделу 
награда.

Опипљиви резултат овог скупог пројекта представља један, по 
много чему споран правилник! Њиме је предвиђено да педагошки 
асистенти треба да имају само средњу школу, иако им је постављен 
задатак да пружају помоћ и подршку деци из осетљивих група, 
наставницима и васпитачима који са њима раде, родитељима, као 
и да сарађују са локалном заједницом и стручним институцијама. 

Након претходних улагања знатних средстава за успешно 
интегрисање припадника ромске националне заједнице, стекао 
се утисак да су педагошки асистенти предвиђени само за ову ка-
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тегорију деце/ученика. То потврђује предвиђени предуслов о по-
знавању ромског језика. Међутим, Правилником је предвиђено да 
се они ангажују и за све остале побројане категорије.

Министарство је овим прописом омогућило да средњошкол-
ци без познавања педагогије, психологије и методике могу да се 
баве децом и ученицима свих осетљивих категорија као и то да 
могу само на основу уводне обуке да започну рад у школама. Када 
је у питању спесифична проблематика ромске популације, било је 
извесних позитивних резултата, али је непримерено да се иско-
ришћавањем термина педагошки асистент створи привид да су 
реализоване неопходне припреме за увођење инклузије.

Застрашује степен дискриминације ученика са посебним пот-
ребама који се према важећој законској регулативи, коју је изне-
дрила милионска финансијска подршка, предају у руке педагош-
ких асистената који су прошли пет дана обуке, евентуално прва два 
модула и који по закону користе радно место за обуку. 

На сајту МПН могу се пронаћи неки општи подаци о плани-
раним Конкурсима за обуку, без повратних информација о томе 
да ли су те активности спроведене:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Кан-
целарија за људска и мањинска права, уз техничку подршку Мисије 
ОЕБС у Србији и УНИЦЕФ-а, и финансијску подршку Шведске 
агенције за међународни развој и сарадњу и Швајцарске агенције 
за развој, организују обуку за 172 педагошка асистента од 24. но-
вембра до 8. децембра 2012. у Београду, Нишу и Бачкој Тополи. 
Обуку ће реализовати стручњаци Центра за доживотно учење 
Универзитета у Крагујевцу, у партнерству са ЦИП – Центром за 
интерактивну педагогију и Образовним форумом.

Обука ће обухватити два модула која су педагошки асистенти 
обавезни да похађају у оквиру редовног програма обуке, а који ће 
допринети раду педагошких асистената у области повезивања са 
спољашњим сарадницима, организацијама и стручним институ-
цијама, као и у пружању ефикасне подршке запосленима у обра-
зовно-васпитним установама.
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Кан-
целарија за људска и мањинска права планирају, и у 2013. години, 
да подрже даљу обуку педагошких асистената у оквиру пројекта 
„Социјални развој“, који се финансира из претприступних фон-
дова Европске уније за 2012. годину.

Текст конкурса јасно показује највеће слабости програма ин-
клузије:

•	 територијални распоред обука, односно територијалну по-
кривеноста обученим лицима,

•	 до 2012. године асистенти ангажовани у настави имали су 
само уводну обуку,

•	 повезивање са спољашњим сарадницима законски је нере-
гулисано, односно нису предвиђена финансијска средства 
и др.

Даља интеграција ученика са разним видовима сметњи у раз-
воју који су оваквим приступом више проведени кроз систем ре-
довне школе него образовани, предвиђена је веома скупим пројек-
тима: 

Програмски циклус ИПА 2012 Секторски образац – Социјал-
ни развој садржи меру „Повећање ефикасности политике запо-
шљавања према угроженим групама“, односно низ активности, 
чија ће се реализација вршити на основу директне доделе средста-
ва Националној служби за запошљавање. Из овако дефинисаног 
назива пројекта није јасно да ли је циљ да се запошљавају поје-
динци из угрожених група или да се запошљавањем у одређеним 
секторима штите интереси угрожених група. 

У оквиру предложене мере, планирано је: 
„ ... даље ширење мреже клубова за тражење посла, центара 

за каријерно вођење и саветовање и самоуслужних апарата у НСЗ, 
односно јединицама локалне самоуправе, уз пилотирање каравана 
запошљавања који имају за циљ информисање лица која живе у 
удаљеним, теже доступним или руралним областима о правима и 
могућностима активног тражења посла, уз укључивање незапосле-
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них лица у обуке за потребе тржишта рада“. Вредност предвиђене 
мере износи 6.500.000 ЕУР за реализацију директне доделе сред-
става НСЗ и 1.500.000 ЕУР за реализацију пројекта техничке по-
моћи, којим ће се пружити техничка помоћ за спровођење гранта 
по процедурама Европске комисије. 

Каравани запошљавања нису прошли удаљеним, теже доступ-
ним или руралним областима али милиони евра кроз папире јесу.

Програмски циклус ИПА 2013 – Социјални развој предвиђа: 
„Повећање ефикасности и укључености лица у услуге запо-

шљавања кроз развој система обука заснованог на анализи неу-
саглашености понуде и потражње (у смислу вештина и знања) на 
тржишту рада, програма и услуга из области запошљавања прила-
гођених особама са инвалидитетом и субвенције за запошљавање“, 
укупне вредности од 8.000.000 ЕУР. У оквиру предложене мере 
планирано је развијање система обука, односно програма обука 
потребних на тржишту рада, са циљем смањења неусаглашености 
понуде и потражње, повећавање ефикасности политике запошља-
вања према особама са инвалидитетом и повећање броја лица која 
су засновала радни однос коришћењем субвенција за запошљавање. 

Предлог новог пројекта „Према већој запошљивости кроз про-
цес заједничког учења, са фокусом на младе и друге рањиве групе“ 
који ће бити реализован у оквиру финансијског инструмента ЕУ 
– ПРОГРЕС, садржи и нови, помало поетичан назив за различите 
категорије које одступају од просека: рањиве групе.

Пројекат Унапређивање предшколског васпитања и обра-
зовања у Србији – IMPRES, који се реализује од 2011. до 2014. 
године вредан је 5.000.000 евра. Финансира га Инструмент за 
претприступну помоћ Европске уније (ИПА 09) али такође под-
разумева национално кофинансирање.

Ова средства покривају трошкове корисника: Министарство 
просвете и науке и предшколске установе и локалне самоуправе у 
15 пилот општина/градова. Циљ пројекта је проширивање обух-
вата деце предшколским образовањем, како би било доступно свој 
деци, а нарочито оној из осетљивих група.
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Један од планираних циљева је развијање Основа програма 
предшколског образовања и васпитања – у складу са отвореним, 
инклузивним и флексибилним приступом. Ни овај пројекат није 
изнедрио видљиве резултате осим непоштовања стандарда о броју 
ученика у васпитној групи, пребацивања терета на васпитаче, рад 
са децом из осетљивих група без праве стручне помоћи.

Популација ученика са одређеним сметњама у развоју импле-
ментирана је и у пројекат вредан 32.000.000 евра (финансираног 
средствима Светске банке/Међународне банке за обнову и развој, 
IBRD Зајам број 7510YF) – „Пружање унапређених услуга на локал-
ном нивоу“ – ДИЛС. Очигледно је да су цене обуке и програмирања 
у Србији највише на свету! 

У овом пројекту понављају се неки кораци за увођење инклу-
зивног образовања у наше школе, обуке за стратегије прилагођа-
вања наставе за децу са сметњама у развоју и за даровиту децу, за 
промовисање инклузивног образовања, али и за неке друге подрш-
ке из образовног домена.

„Пројекат DILS као једну од својих кључних активности раз-
вија подршку инклузији у образовању заснованој на Закону о 
основама система образовања и васпитања, којом се унапређује 
доступност и квалитет образовања, за децу са инвалидитетом и 
сметњама у развоју, ромску децу, сеоску децу и децу из расељених 
и сиромашних породица.“ (МПН Смернице за Оснаживање школа 
за инклузивно образовање 2010)

Реализација програма одвија се кроз две компоненте заједнич-
ког рада Министарства просвете и науке и одабраних школа: прва 
је програм обука намењен подизању капацитета школских тимо-
ва за примену инклузивног образовања, док друга даје могућност 
школама да путем предлога пројекта конкуришу за финансијска 
средства, тј. грантове (махом намењене за одређене програме обуке 
и стручног усавршавања који у поднаслову садрже посебне потребе 
одређених категорија ученика).

Питање је сврхе расипања средстава на овакве програме обуке 
и стручног усавршавања када већ постоје дипломирани стручњаци 



222

УСПРС Колико коштају илузије

за све категорије сметњи, школовани на државним факултетима! 
Грађани РС већ издвајају средства за образовање потребних кад-
рова, а МПН расипа 32.000.000 евра скупог зајма на тзв. обуке.

Упутства за учешће на конкурсу разоткривају шта је примар-
ни садржај пројекта и где се највише троше средства – на хонораре:

Једнодневна обука за писање предлога пројекта ће се одр-
жати у уторак 12. априла у школама у којима ће се похађати и 
дводневна обука током викенда, 16. и 17. априла на тему мапи-
рања деце са сметњама, израде педагошких профила и индиви-
дуализације.

Истраживање тема и садржаја ових обука доводи до фрапант-
них података о темама појединих радионица и сатници која је пос-
већена кључним и комплексним питањима. Сликовит је пример 
делова обуке Инклузивно образовање – стратегије и поступци 
прилагођавања наставе:

30’ Специфичности у образовању ученика из осетљивих група 
•	 Анализа 3 описа ученика и одређивање стратегија прила-

гођавања
60’ Специфичности у понашању ученика из осетљивих група 
•	 Анализа 6 типичних феномена и одређивање стратегија
60’ Специфичности у образовању даровитих ученика 
•	 Одређивање стратегија подршке на основу 6 профила
 
На сајту Министарства просвете било је предвиђено давање 

информација из домена обуке на теме од значаја за инклузивно 
образовање:

„За представнике локалних самоуправа, образовно-васпит-
них установа, других релевантних институција, интерсекторских 
тела и организација на локалном нивоу, организоваће се обуке на 
тему обезбеђивања приступа образовању сваком детету, обезбеђи-
вање квалитетног образовања за сву децу, израде индивидуалног 
образовног плана (ИОП), рада са децом са специфичним сметњама 
како би се повећали капацитети свих релевантних чинилаца за 
подршку инклузивном образовању. Информације о темама обу-
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ка, датумима и месту одржавања, као и активностима везаним за 
обуке биће објављиване на овој страници.“

Међутим, очигледно постоји проблем ажурирања сајта или 
стопирања процеса обуке, односно финансираних активности, 
стога што је на тој страници време стало:

•	 Март 2010. године: формирање базе тренера, равномерно 
регионално распоређених, који ће бити укључивани у мреже 
подршке инклузивног образовања и у инклузивне тимове 
школских управа.

•	 Током маја 2010. године: дводневне обуке за око 600 сталних 
чланова из 150 локалних Комисија за процену потреба за 
додатном подршком (планирано 22 тренинга).

•	 Током маја и јуна 2010. године: дводневне обуке за примену 
ИОП-а за све предшколске установе, основне и средње шко-
ле. Планирано је око 135 тренинга којим би се обухватило 
5250 учесника. 

Нема никаквих података о томе шта је од планираног реали-
зовано и у којој мери. Нагло су пресушиле и информације.

Две публикације Министарства просвете које су штампане у 
оквиру DILS пројекта пружају увид у замишљену процедуру упи-
сивања деце и ученика из осетљивих група, али истовремено по-
казују удаљеност од стварности у којој се инклузија код нас одвија: 
Основне информације за родитеље деце којој је потребна додатна 
подршка у области образовања, социјалне и здравствене заштите и 
Водич за родитеље деце којој је потребна додатна подршка у обла-
сти образовања, социјалне и здравствене заштите чије су ауторке 
Биљана Јањић, Косана Бекер и Наташа Милојевић.

Садржај, језик и стил поменутих приручника далеко је од мо-
гућности поимања највећег броја од предвиђених родитеља деце 
са инвалидитетом и сметњама у развоју, ромске деце, сеоске деце и 
деце из расељених и сиромашних породица, односно оних којима 
је потребна додатна подршка у области образовања, социјалне и 
здравствене заштите.
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Осим израженог личног задовољства министра просвете 
Жарка Обрадовића, очекивани резултати спроведеног процеса 
нису званично познати, али су милиони евра нестали у простору 
између носилаца пројеката везаних за инклузију и редовних школа 
у које су по сили закона уписани ученици са сметњама у развоју. 

На жалост, дирљиви примери добре праксе не представљају 
показатељ доброг функционисања система него одабране изузетке.

Законска регулатива у области инклузије

Област инклузије регулишу у мањој или већој мери:
Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом 

(33/2006)
Закон о предшколском васпитању и образовању (18/10; 2013)
Закон о основном образовању и васпитању (72/09; 2013)
Закон о основама система образовања и васпитања (72/2009; 

55/2013) 
Закон о социјалној заштити (2011) 
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима (72/2009)
Правилник о програму обуке за педагошког асистента (72/09)
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној 

подршци детету и ученику (63/2010)
Правилник о степену и врсти образовања наставника и струч-

них сарадника у основној школи (11/2012)
Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних са-

радника и помоћних наставника у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју (2/2012)

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника 
(5/2012)

Правилник о критеријумима за утврђивање мањег, односно 
већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу (18/10)

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ин-
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дивидуални образовни план, његову примену и вредновање (2010)
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању (52/2011)
Правилник о стандардима компетенција за професију настав-

ника и њиховог професионалног развоја (5/2011)
Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпит-

них установа (72/09)
Правилник о вредновању квалитета рада установа (9/2012)
Изменама Закона о основама система образовања и васпи-

тања у августу 2009. године створен је правни основ који подржа-
ва праксу инклузивног образовања, тј. образовања усмереног на 
дете и његове потребе. У њему су присутне извесне новине које се 
декларативно односе на „праведнију уписну политику, забрану 
дискриминације, повећање доступности образовања деци са ин-
валидитетом и сметњама у развоју као и деци из других осетљивих 
група, прилагођавање стандарда постигнућа, доношење индивиду-
алног образовног плана, обезбеђивање додатне образовне подршке 
детету/ученику на основу процене интерресорне комисије (а тиме 
укидање категоризације деце), увођење педагошког асистента за 
подршку детету и наставнику, постепене промене у финансирању 
установа којима се подржава укљученост деце у образовни систем“, 
итд. (чланови 77, 98. и 117.)

Овим Законом преко ноћи регулисано је да стручњаке од-
ређених профила, односно дефектологе, може заменити обичан 
педагог, односно наставник разредне или предметне наставе, као 
и педагошки асистент са средњом школом који је прошао извесну 
обуку. 

Иако Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 
није престао са радом, oвај закон посредно стимулише гашење 
специјалних школа одредбом да се ученици без икакве категори-
зације укључују у систем редовног образовања. 

Министарство је са неколико чланова закона формално по-
крило процес интеграције ученика са сметњама у развоју и теш-
коћама у учењу.
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Остала су бројна спорна питања:
•	 покриће за огромна финансијска средства која су у најне-

знатнијем делу дошла до крајњих корисника: школа у које 
су упућена ова деца;

•	 курсеве о инклузији у редовној настави, тзв. обуке, врше 
они који немају практична искуства као наставници (или 
као родитељи);

•	 пропис да педагошки асистенти морају приликом запо-
шљавања да имају потврду од локалне самоуправе о по-
добности за рад са децом (без одреднице ко је надлежан 
и стручан да изда потврду) чиме је решено само питање 
запошљавања подобних кадрова које се може доживети 
као противуслуга за средства локалне самоуправе која је 
задужена да их плаћа; 

•	 приучени педагошки асистенти постају стручна лица након 
неколико петодневних или дводневних курсева чиме се от-
вара питање сврсисходности постојања и рада специјалних 
школа у којима се на прави начин, стручно и са адекватном 
опремом ради са децом која имају озбиљне сметње и по-
тешкоће;

•	 нерешено питање надлежности планирања средстава за рад 
интерресорне комисије, као и за ангажовање персоналних 
асистената: Града, градског секретаријата за образовање, 
Министарства просвете или Министарства за рад и со-
цијална питања...;

•	 недостатак одговорности за нестручни приступ детету и 
ученику зато што су стручне комисије искључене из процеса 
(осим у одређеним случајевима), а ИОП креирају, вреднују 
или одобравају обучени и необучени чланови школских ти-
мова и Педагошког колегијума;

•	 отворено питање праведности и једнакости у образовању 
зато што системска решења не обезбеђују спровођење за-
конских одредби на територији Републике Србије – извесна 
подршка пружа се школама и срединама које су прихватиле 
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учешће у пројекту за доделу грантова, што значи да није 
обезбеђена у осталим срединама; 

•	 прећутно се прелази преко чињенице да се у највећем броју 
школа нису стекли ни основни предуслови за рад са учени-
цима који имају извесне сметње у развоју почевши од про-
писаног обезбеђивања простора, односно за испуњавање 
законске обавезе отклањања физичких и комуникацијских 
препрека; 

•	 нема процене износа финансијских средстава неопходних 
за опремање простора, асистивна средства, упошљавање 
кадра који је стручан за рад са децом и ученицима са од-
ређеним степенима сметњи или ометености у развоју;

•	 није предвиђено ангажовање стручних тимова ван школе 
за израду стандарда постигнућа за различите категорије 
ометености или осетљивих група према којима би наставни 
кадар могао да израђује ИОП;

•	 локалним самоуправама достављени су Правилници о до-
датној образовној, здравственој и социјалној подршци дете-
ту и ученику у којима су наведене разне могућности подршке 
деци са посебним потребама без упутстава за реализацију; 

•	 у Правилнику се наводи ко покреће иницијативу за одређи-
вање потреба детета, али како у извесним срединама Коми-
сија још није формирана, остаје питање коме треба писати 
Захтев;

•	 проблем финансирања личног пратиоца јер комисија не 
доноси обавезујуће решење, него даје мишљење, тако да ће 
можда богатије општине бити у ситуацији да финансирају 
одређене услуге, а оне сиромашније неће.

Можда је најважније питање што није предвиђена могућност 
да се дете/ученик са вишеструким сметњама које не напредује 
него видно назадује, преусмери у школе које су специјализоване 
за одређене видове сметњи у развоју. Наставници су проглашени 
стручним да прекрајају наставне планове, програме и стандарде, 
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овлашћени су да их своде на ниво афирмативних индикатора типа: 
ученик препознаје наставника енглеског језика, али немају начина 
да се изборе за право детета на адекватно образовање. Није досту-
пан механизам за преусмеравање у одговарајуће установе које могу 
оспособити ученика за живот уместо спровођења кроз редовно 
образовање уз прописану документацију.

Закон о основама система образовања и
васпитања

Закон о основама система образовања и васпитања остао је 
неусаглашен са претходним законима који су регулисали права 
особа са посебним потребама. У члану 3. Закона о спречавању дис-
криминације особа са инвалидитетом наведене су дефиниције које 
се делом разликују од актуелних тумачења истих појмова:

•	 израз особе са инвалидитетом означава особе са урођеном 
или стеченом физичком, сензорном, интелектуалном или 
емоционалном онеспособљеношћу које услед друштвених 
или других препрека немају могућности или имају ограни-
чене могућности да се укључе у активности друштва на ис-
том нивоу са другима, без обзира на то да ли могу да оства-
рују поменуте активности уз употребу техничких помагала 
или служби подршке; 

•	 изрази дискриминација и дискриминаторско поступање 
означавају свако прављење разлике или неједнако посту-
пање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање 
или давање првенства) у односу на лица или групе, као и 
на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на 
отворен или прикривен начин, а које се заснива на инва-
лидности или разлозима у вези са њом;
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Дискриминација у вези са васпитањем и образовањем регу-
лисана је у члану 18:

•	 Забрањена је дискриминација због инвалидности на свим 
нивоима васпитања и образовања.

•	 Дискриминација из става 1. овог члана обухвата:
•	 ускраћивање пријема детета предшколског узраста, учени-

ка, односно студента са инвалидитетом у васпитну односно 
образовну установу која одговара његовом претходно стече-
ном знању, односно образовним могућностима;

•	 искључење из васпитне, односно образовне установе коју 
већ похађа дете предшколског узраста, ученик, односно 
студент са инвалидитетом из разлога везаних за његову 
инвалидност;

•	 постављање неинвалидности као посебног услова за пријем 
у васпитну односно образовну установу, укључујући подно-
шење уверења о здравственом стању и претходну проверу 
психофизичких способности, осим ако је тај услов утврђен 
у складу са прописима којима се уређује област образовања.

Нова верзија Закона (55/2013) потврђује да још увек нису ис-
пуњени неопходни предуслови за увођење инклузивног образо-
вања. Измене у односу на претходну верзију из 2009. године нису 
допринеле смањивању дискриминације ученика са сметњама у 
развоју – иако су од 1. септембра 2010. године уведени у систем 
редовног школовања, ништа није усклађено са њиховим могућ-
ностима: ни циљеви, ни општи исходи и стандарди, ни програми, 
ни примарни услови. Законска регулатива показује да нису нађени 
прави механизми за образовање и васпитање ове категорије учени-
ка и да се читава проблематика решава на лицу места, без реалне 
потпоре надлежних институција.

Иако су пројекти рађени у сарадњи са европским земљама, 
из њих нису преузета практична решења за успешно спровођење 
инклузије, нити су њене темељне поставке предвиђене нашим за-
коном: едукација и рад са децом ометеном у развоју је добровољан, 
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предвиђена је стимулација и до 30% за додатну едукацију и анга-
жовање у раду, подршка стручњака је системски организована и 
континуирана, одељења имају неупоредиво мањи број ученика. 

Наш закон не препознаје сложеност и захтевност инклузивног 
приступа у раду.

У члану 5 који се односи на исходе и стандарде, није могуће 
препознати инклузивно прилагођене опште исходе образовања и 
васпитања:

•	 усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено 
знање; 

•	 науче како да уче и да користе свој ум; 
•	 овладају знањима и вештинама потребним за наставак шко-

ловања и укључивање у свет рада;
•	 идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке корис-

тећи критичко и креативно мишљење; 
•	 раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, органи-

зације и заједнице; 
•	 одговорно и ефикасно управљају собом и својим активнос-

тима; 
•	 прикупљају, анализирају, организују и критички процењују 

информације; 
•	 ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербал-

ним, визуелним и симболичким средствима; 
•	 ефикасно и критички користе научна и технолошка знања, 

уз показивање одговорности према свом животу, животу 
других и животној средини; 

•	 схватају свет као целину повезаних система и приликом ре-
шавања конкретних проблема разумеју да нису изоловани; 

•	 покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одго-
ворност и имају предузетнички приступ и јасну оријента-
цију ка остварењу циљева и постизању успеха. 
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Ни стандарди образовања и васпитања нису обухватили ин-
клузивне категорије: 

•	 опште и посебне стандарде знања, вештина и вредносних 
ставова ученика и одраслих (у даљем тексту: општи и по-
себни стандарди постигнућа); 

•	 стандарде знања, вештина и вредносних ставова (у даљем 
тексту: компетенције) за професију наставника и васпитача 
и њиховог професионалног развоја; 

•	 стандарде компетенција директора, просветног инспектора 
и просветног саветника; 

•	 стандарде квалитета уџбеника и наставних средстава; 
•	 стандарде квалитета рада установе. 

Међутим, исти члан говори о стандардима постигнућа који су 
скуп исхода образовања и васпитања: 

За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у 
развоју, инвалидитета и других разлога то потребно, посебни стан-
дарди постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз 
стално праћење његовог развоја. 

За ученика са изузетним способностима посебни стандарди 
постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз стал-
но праћење развоја. 

Проблем је што посебни стандарди нису донети према посеб-
ним категоријама и што није прецизно регулисано стално струч-
но праћење развоја појединих ученика. Два постојећа завода нису 
дала видљив допринос решавању питања реализације инклузије 
у наставном процесу, а нова Агенција за образовање и васпитање, 
основана ради праћења остваривања општих принципа и циље-
ва, стратешких праваца развоја и унапређења целокупног систе-
ма образовања и васпитања, нема предвиђено учешће у процесу 
инклузије:

Агенција обавља послове који се односе на одобравање дру-
гој организацији стицања статуса јавно признатог организатора 
активности у оквиру неформалног образовања одраслих, као и 
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признавања претходног учења, у складу са међународним инстру-
ментима и стандардима за истраживање, праћење и евалуацију у 
образовању одраслих; признавање стране високошколске исправе 
ради запошљавања и друге послове према акту о оснивању, у скла-
ду са законом. (члан 24а)

Истоветна недореченост прати члан 6:
Лица са сметњама у развоју и са инвалидитетом имају пра-

во на образовање и васпитање које уважава њихове образовне и 
васпитне потребе у редовном систему образовања и васпитања, у 
редовном систему уз појединачну, односно групну додатну подрш-
ку или у посебној предшколској групи или школи, у складу са овим 
и посебним законом. 

Може ли се сматрати уважавањем образовних и васпитних 
потреба присуство редовној настави коју изводе учитељи и нас-
тавници који немају никакве стручне квалификације у домену 
познавања различитих видова ометености у развоју? Колики је 
допринос појединачне или групне подршке коју пружају обучена 
лица без одговарајуће стручне спреме? 

Законска регулатива доводи до ситуација да школовани 
дефектолози раде као волонтери, а да се у радни однос примају 
асистенти са средњом стручном школом економско, трговачког, 
машинског смера. 

Члан 8 најбоље одсликава контрадикторност законских од-
редби: 

У установи образовно-васпитни рад обављају: наставник, вас-
питач и стручни сарадник. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 

•	 на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године;
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•	 на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. 

Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим од-
говарајућим високим образовањем на студијама првог степена (ос-
новне академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. 

Лице из ст. 2. и 3. овог члана мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на ви-
сокошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. 

Програм за стицање образовања из става 4. овог члана реали-
зује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског 
програма или као програм образовања током читавог живота, у 
складу са прописима којима се уређује високо образовање.

У обављању образовно-васпитног рада наставнику, васпитачу 
и стручном сараднику могу да помажу и друга лица, у складу са 
овим законом. 

Дакле, први став не препознаје одређене профиле неопходне 
за рад са ученицима који су уведени у редовне школе! Остали ста-
вови инсистирају на вишој и високој стручној спреми. Друга лица 
предвиђена су за оне ученике којима је потребно највише помоћи 
и подршке! Нису чак ни обавезна, јер могу, а не морају да помажу! 
Закон о социјалној заштити у члану 40. предвиђа такође услугу 
персоналне асистенције за децу с физичким сметњама као једну од 
услуга подршке за укључивање у друштвене токове и самосталан 
живот корисника коју обезбеђује јединица локалне самоуправе – 
мада се не може утврдити ко је конкретно надлежан да обезбеди 
тог личног пратиоца, тј. асистента.

Додатна подршка у образовању и васпитању регулисана је 
чланом 64:
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За ученика коме је због сметњи у развоју и инвалидитета, спе-
цифичних тешкоћа у учењу, социјалне ускраћености и других раз-
лога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа 
обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и 
зависно од потреба, доноси и индивидуални образовни план, у 
складу са Законом.

Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте пости-
зање оптималног укључивања ученика у редован образовно-
васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово 
напредовање.

За остваривање додатне подршке у образовању и васпитању, 
директор школе, наставник, стручни сарадник, васпитач, педагош-
ки асистент и родитељ, односно старатељ може да добије посебну 
стручну помоћ у погледу спровођења инклузивног образовања и 
васпитања. Ради остваривања додатне подршке у образовању и 
васпитању, школа остварује сарадњу са органима локалне самоу-
праве, као и другим организацијама, установама и институцијама 
на локалном и ширем нивоу.

Посебну стручну помоћ из става 3. овог члана могу да пружају 
лица компетентна у области инклузивног образовања и васпитања 
и школе које су својим активностима постале примери добре прак-
се у спровођењу инклузивног образовања и васпитања.

Листе лица и школа из става 5. овог члана утврђује министар.
Ближе услове за утврђивање листа из става 6. овог члана про-

писује министар. 
Листе из става 6. овог члана објављују се на званичној интер-

нет страни Министарства.
Површност оваквог приступа обезбеђивању подршке осе-

тљивим групама ученика може се најбоље сагледати из струч-
них класификација које углавном полазе од доминантне сметње, 
узимајући у обзир и остале важне факторе који утичу на развој 
детета. Међусобна условљеност тих фактора знатно отежава раз-
врставање ометене деце, а грешке у класификацији могу имати 
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трајне последице по живот детета. Једна од подела деце са развој-
ним сметњама сликовито предочава о каквим се све озбиљним 
проблемима ради:

•	 деца са сензорним сметњама (при чему појам „сензорне 
сметње“ обухвата два доминантна чула: вид и слух, и то све 
степене оштећења ова два чула који имају за последицу оте-
жану комуникацију са средином);

•	 деца са телесним сметњама (поремећаји локомоторног апа-
рата, разни облици посттрауматског инвалидитета, дужа 
хронична обољења, разни облици церебралне парализе);

•	 деца са недовољно развијеним сазнајним способностима (од 
лаке менталне заосталости до најтежих облика тзв. „дубоке“ 
ретардације);

•	 деца са поремећајима говора;
•	 деца са поремећајима моторике (дисграфије, дислатерали-

зованост, тикови и тзв. „моторни дебилитет“);
•	 деца са израженим поремећајима у понашању (васпитни 

проблеми, емоционална и социјална незрелост, пасивно-
агресивне и агресивне реакције, делинквентно понашање 
и сл.).

Када је доминантно оштећење везано за централни нервни 
систем, сметње могу бити комбиноване. По правилу, комбинова-
ним сметњама највише су угрожена деца са недовољно развијеним 
интелектуалним способностима, затим деца са церебралном пара-
лизом и деца са тежим оштећењем слуха. (Хрњица: 1991)

У члану 72 који говори о Наставним плановима и програмима 
основног и средњег образовања и васпитања нема посебне струк-
туре наставних планова и програма образовања ученика са сме-
тњама у развоју него само за образовање одраслих. 
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Наредни члан такође не препознаје посебне потребе ученика 
укључених у редовне школе. Школски програм садржи: 

•	 циљеве школског програма; 
•	 назив, врсту и трајање свих програма образовања и вас-

питања које школа остварује и језик на коме се остварује 
програм; 

•	 обавезне и изборне предмете и модуле, по циклусима, од-
носно образовним профилима и разредима; 

•	 начин остваривања принципа и циљева образовања и стан-
дарда постигнућа, начин и поступак остваривања пропи-
саних наставних планова и програма, програма других 
облика стручног образовања и врсте активности у обра-
зовно-васпитном раду; 

•	 факултативне наставне предмете, њихове програмске садр-
жаје и активности којима се остварују; 

•	 начине остваривања и прилагођавања програма музичког 
и балетског образовања и васпитања, образовања одраслих, 
ученика са посебним способностима и двојезичног обра-
зовања; 

Питања Индивидуалног образовног плана регулише члан 77:
За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, 

сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна до-
датна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује 
отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси ин-
дивидуални образовни план.

Индивидуални образовни план (у даљем тексту: ИОП) је по-
себан документ којим се планира додатна подршка у образовању 
и васпитању за одређено дете и ученика, у складу са његовим спо-
собностима и могућностима.

ИОП се израђује на основу претходно реализованих и евиден-
тираних мера индивидуализације и израђеног педагошког профи-
ла детета и ученика.
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ИОП се израђује према образовно-васпитним потребама де-
тета и ученика и може да буде заснован на:

•	 прилагођавању начина рада, као и услова у којима се изводи 
образовно-васпитни рад (ИОП1);

•	 прилагођавању и измени садржаја образовно-васпитног 
рада, исхода и стандарда постигнућа (ИОП2);

•	 обогаћивању и проширивању садржаја образовно-васпит-
ног рада за дете и ученика са изузетним способностима 
(ИОП3). 

Доношењу ИОП-а 2, претходи доношење, примена и вредно-
вање ИОП-а 1, као и прибављање мишљења интерресорне коми-
сије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и 
социјалном подршком детету и ученику.

Изузетно, за ученика који образовање стиче остваривањем 
ИОП-а 2, осим наставног програма, може да се измени и наставни 
план, на основу мишљења интерресорне комисије за процену 
потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном 
подршком детету и ученику.

ИОП доноси педагошки колегијум установе на предлог струч-
ног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање 
додатне подршке детету и ученику (у даљем тексту: Тим).

Тим у предшколској установи чине васпитач, стручни сарад-
ник, сарадник, родитељ, односно старатељ, а у складу са потребама 
детета и педагошки асистент, односно пратилац за личну помоћ 
детету, на предлог родитеља, односно старатеља.

Изједначавање улоге пратиоца за личну помоћ детету и педа-
гошког асистента потпуно је ван свих законских оквира који дефи-
нишу ове две различите категорије. Понавља се питање стручности 
чланова тима који чине наставници који у највећем броју случајева 
нису били у прилици да похађају никакву обуку. Недефинисано је 
на који начин се реализују завршни ставови овог члана:

Спровођење ИОП-а прати Министарство, у складу са овим 
законом.
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Ближе упутство за остваривање ИОП-а, његову примену и 
вредновање доноси министар.

Дозвола да се врши прекрајање наставних планова и програма 
према процени чланова Тима, односно наставника које је одабрао 
директор школе, отвара питање легитимности таквих редукова-
них циљева и исхода. Надлежност и поступак за доношење про-
грама образовања и васпитања регулисана је чланом 79: 

Основе програма предшколског васпитања и образовања, 
наставне планове и програме основног и средњег општег и умет-
ничког образовања и васпитања, део наставног плана и програ-
ма општеобразовних предмета средњег стручног образовања и 
образовања одраслих и основе васпитног програма, на предлог 
министра, доноси Национални просветни савет. 

Наставни план и програм основног образовања одраслих по 
прибављеном мишљењу Националног просветног савета, на пред-
лог Савета за стручно образовање и образовање одраслих, доноси 
министар. 

Део наставног плана и програма средњег стручног образовања 
и образовања одраслих, на предлог Савета за стручно образовање 
и образовање одраслих, доноси министар. 

Програм основног и средњег образовања и васпитања за при-
паднике националних мањина на предлог националног савета на-
ционалне мањине и мишљења Националног просветног савета, 
доноси министар. 

Само програме за различите категорије ученика са посебним 
потребама доносе, према сопственим критеријумима, чланови 
формираних тимова на нивоу школе!

Питање уџбеника предвиђено је у члану 102, али није најјас-
није формулисано јер се може двојако тумачити ко треба да их 
прилагоди потребама ученика: 

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, прила-
гођавају се уџбеници, у складу са њиховим потребама. 

Ученички парламент има предвиђен широк делокруг тема у 
којем није обухваћено питање инклузије:
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•	 давања мишљења и предлога стручним органима, школском 
одбору, савету родитеља и директору о: правилима пона-
шања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем 
плану рада, школском развојном плану, школском програ-
му, начину уређивања школског простора, избору уџбени-
ка, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на 
спортским и другим такмичењима и организацији свих ма-
нифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима 
од значаја за њихово образовање (Члан 105)

Запослени у установи незнатно се разликују у односу на пот-
ребе које школе могу да имају. Члан 116 формално препознаје пот-
ребе за ангажовањем других стручних сарадника:

•	 Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи 
остварује наставник. 

•	 Стручне послове на унапређивању васпитно-образовног 
рада у предшколској установи обављају педагог, психолог 
и други стручни сарадници, у складу са посебним законом. 

•	 Стручне послове у школи обављају стручни сарадници: пси-
холог, педагог и библиотекар, у музичкој школи – психолог, 
педагог, нототекар и медијатекар, а у школи за образовање 
одраслих – андрагог, психолог и библиотекар. 

•	 Зависно од потреба школе и програма који се остварује, до-
датну подршку и стручне послове може да обавља и социјал-
ни радник, дефектолог, логопед и андрагог. 

Остваривање наставе и других облика образовно-васпитног 
рада у школи недоследно је дефинисано у члановима 116 и 117:

Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку деци и 
ученицима, у складу са њиховим потребама и помоћ наставници-
ма, васпитачима и стручним сарадницима у циљу унапређивања 
њиховог рада са децом и ученицима којима је потребна додатна 
образовна подршка. У свом раду остварује сарадњу са родитељима, 
односно старатељима, а заједно са директором сарађује и са на-
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длежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 
локалне самоуправе. 

За помоћ наставнику за пружање додатне подршке у наста-
ви, односно остваривање образовно-васпитног рада могу да се 
образују стручни тимови на територији јединице локалне само-
управе. 

Послове припреме лабораторијских вежби, извођења и демон-
стрирања поступака, техничко-технолошке припреме, извођења 
дела практичне наставе и других послова, под непосредним руко-
водством наставника, обавља помоћни наставник. 

Изузетно, ради пружања помоћи детету, односно ученику 
са сметњама у развоју, образовно-васпитном раду може да при-
суствује пратилац детета, односно ученика.

Педагошки асистенти негде јесу, негде нису предвиђени као 
кадар који може да изводи наставу и друге облике образовно-
васпитног рада. Закон прописује да се уговор са педагошким асис-
тентима склапа сваке школске године, а финансирање је пребаче-
но на локалну самоуправу. У оквиру задатака стручног сарадника 
постоји нејасноћа по питању израде индивидуалних образовних 
планова јер је предвиђено да они пружају помоћ у њиховом раз-
вијању, а не креирању! На тај се начин потврђује да највећу одго-
ворност имају наставници који немају никакву меродавну улогу у 
процесу инклузије. 

Образовање наставника, васпитача и стручних сарадника 
веома конфузно и недоследно предвиђа члан 121 у којем сегменти 
гласе:

Послове наставника, васпитача у школи са домом и стручног 
сарадника може да обавља лице са одговарајућим образовањем 
из члана 8. став 2. овог закона, а наставника стручног предмета 
у области здравства и са одговарајућом здравственом специјали-
зацијом. 

Изузетно, послове наставника уметничких и стручних пред-
мета у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној 
школи, за које се не образују наставници са одговарајућим обра-
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зовањем из члана 8. став 2. овог закона, може да обавља и лице са 
одговарајућим образовањем из члана 8. става 3. овог закона. 

Послове васпитача у предшколској установи и наставника 
разредне наставе, осим за ромски језик, може да обавља лице које 
је стекло одговарајуће образовање на језику на коме се остварује 
тај рад или је положило испит из језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. 

Послове наставника и стручног сарадника, осим за ромски 
језик, може да обавља лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе.

Изузетно од ст. 6. и 7. овог члана наставник и педагошки 
асистент познавање ромског језика доказује пред комисијом коју 
образује министар укључујући и предлог националног савета иза-
браног за ромску националну мањину. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник мора да има и обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
из члана 8. став 4. овог закона. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из члана 8. став 4. Закона.

Образовање из члана 8. став 4. овог закона не мора да има 
лице са средњим образовањем – васпитач деце, наставник играч-
ких предмета и практичне наставе. 

Ближе услове у погледу степена и врсте образовања настав-
ника, васпитача, стручног сарадника, сарадника у предшколској 
установи који остварује посебне и специјализоване програме, 
педагошког асистента и помоћног наставника, програм обуке за 
оспособљавање наставника, стручног сарадника и андрагошког 
асистента за рад са одраслима и програм обуке за педагошког асис-
тента, прописује министар. 
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Услови за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
члан 122: 

Наставник, васпитач и стручни сарадник који има лиценцу 
може да остварује индивидуални образовни план за рад са децом 
и ученицима са сметњама у развоју ако је за то оспособљен, по 
програму и на начин који прописује министар. 

Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарад-
ника може да обавља: 

•	 приправник; 
•	 лице које испуњава услове за наставника, васпитача и 

стручног сарадника, са радним стажом стеченим ван уста-
нове, под условима и на начин утврђеним за приправнике; 

•	 лице које је засновало радни однос на одређено време ради 
замене одсутног запосленог; 

•	 сарадник у предшколској установи; 
•	 педагошки асистент и помоћни наставник. 

Иако се у овом закону води у категорији запослених у уста-
нови, радно место педагошког асистента није систематизовано у 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. 

Закон о основном образовању и васпитању

Нова верзија Закона о основном образовању и васпитању 
(55/2013) као ни претходна, не представља допринос решавању 
озбиљних проблема са којима се суочава пракса. 

Члан 9. садржи нереална очекивања о постизању квалитетног 
образовања и васпитања у постојећим условима и сумњиве идео-
лошке поставке:

Основни задатак школе је да омогући квалитетно образовање 
и васпитање за свако дете и ученика, под једнаким условима, без 
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обзира где се школа налази, односно где се образовање и васпи-
тање одвија.

Лица која обављају образовно-васпитни рад и друга лица за-
послена у школи нарочито ће промовисати једнакост међу свим 
ученицима и активно се супротстављати свим врстама дискри-
минације и насиља.

У члану 10 говори се о образовању и васпитању ученика са 
сметњама у развоју и инвалидитетом што представља још једну 
у низу недоследности у коришћењу терминологије засноване на 
избегавању прецизне и стручне класификације различитих раз-
војних сметњи, инвалидитета и тешкоћа у учењу:

Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом, у смислу овог 
закона, јесте дете са интелектуалним, чулним и моторичким сме-
тњама у развоју.

Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом стиче основно 
образовање и васпитање по правилу у школи заједно са осталим 
ученицима, а када је то у најбољем интересу ученика у школи за 
ученике са сметњама у развоју, у складу са Законом. Ученик са 
сметњама у развоју и инвалидитетом има право на индивидуални 
образовни план, у складу са Законом.

Члан 18. изједначава категорије које похађају редовну школу 
и Школу за образовање ученика са сметњама у развоју:

У школи за образовање ученика са сметњама у развоју шко-
лују се деца без обзира на врсту сметње.

Ради унапређивања инклузивног образовања и васпитања, 
школа за образовање ученика са сметњама у развоју пружа подрш-
ку школи у систему редовног образовања и васпитања.

Школа у систему редовног образовања и васпитања у којој 
стичу образовање и ученици са сметњама у развоју и инвалидите-
том може да ангажује васпитача, наставника или стручног сарад-
ника, који је запослен у школи за образовање ученика са сметњама 
у развоју, у складу са Законом.
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Упис у школу за образовање ученика са сметњама у развоју 
према члану 56 зависи само од добре воље родитеља који имају 
право да оспоре сва стручна мишљења:

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју, дете, од-
носно ученик уписује се на основу мишљења интерресорне комисије 
за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене 
или социјалне подршке, уз сагласност родитеља, односно старатеља. 

Дакле, и у редовним и у специјалним школама могу се обра-
зовати све категорије деце, без обзира на врсту сметње! 

Исходи такође нису примерени инклузији јер су превисока 
очекивања у постојећим условима тешко доступна и за већину 
просечних ученика. 

Члан 22: Након завршетка основног образовања и васпитања 
ученици ће:

•	 имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања 
о природи и друштву и бити способни да тако стечена знања 
примењују и размењују

•	 умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на срп-
ском, односно на српском и језику националне мањине и 
најмање једном страном језику користећи се разноврсним 
вербалним, визуелним и симболичким средствима;

•	 бити функционално писмени у математичком, научном и 
финансијском домену; 

•	 умети да ефикасно и критички користе научна знања и тех-
нологију, уз показивање одговорности према свом животу, 
животу других и животној средини;

•	 бити способни да разумеју различите форме уметничког 
изражавања и да их користе за сопствено изражавање;

•	 бити оспособљени за самостално учење;
•	 бити способни да прикупљају, анализирају и критички про-

цењују информације;
•	 моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке 

користећи критичко и креативно мишљење и релевантна 
знања;
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•	 бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран 
однос према себи и својим активностима;

•	 бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очу-
вању;

•	 умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити 
способни да активно учествују у њиховом остваривању;

•	 имати развијено осећање припадности сопственој поро-
дици, нацији и култури, познавати сопствену традицију и 
доприносити њеном очувању и развоју;

•	 знати и поштовати традицију, идентитет и културу других 
заједница и бити способни да сарађују са њиховим при-
падницима;

•	 бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чла-
нови тима, групе, организације и заједнице.

Исте примедбе односе се на неприлагођеност бројних сегме-
ната: програма (Члан 23), Развојног плана (Члан 25), Излета, екс-
курзија и наставе у природи (Члан 49), или Школског програма 
(Члан 27) и наведених начела израде школског програма у члану 28:

Школски програм утемељен је на начелима: 
•	 усмерености на процесе и исходе учења;
•	 заснованости на стандардима, уз систематско праћење и 

процењивање квалитета програма;
•	 уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања 

знања и вештина, формирања ставова и усвајања вреднос-
ти код ученика;

•	 хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета 
и између различитих наставних предмета; 

•	 поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у 
погледу начина учења и брзине напредовања, као и могућ-
ности личног избора у слободним активностима

•	 уважавање узрасних карактеристика у процесу психо-
физичког развоја обезбеђивањем услова за живот и рад у 
школи.
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Један од основних предуслова за помак у реализацији обавеза 
наметнутих инклузијом јесте поштовање оптималне норме прили-
ком формирања одељења и група. Први је проблем превелики број 
ученика у одељењу, а други је недовољно разграничена разлика 
међу ученицима са сметњама – доводи се у питање да ли сам ИОП 
представља план са прилагођеним стандардима:

Члан 31.
Одељење истог разреда може да има до 30 ученика. У једном 

одељењу могу да буду до два ученика са сметњама у развоју и инва-
лидитетом. Број ученика утврђен у ставу 2. овог члана умањује се за 
два по ученику који основно образовање и васпитање стиче оства-
ривањем индивидуалног образовног плана, односно за три по уче-
нику који основно образовање и васпитање стиче остваривањем 
индивидуалног образовног плана са прилагођеним стандардима.

Недовољно јасно је формулисано и питање видова наставе у 
члану 32:

Поред редовне наставе, која може да се организује полудневно 
и целодневно, у школи се организује допунска, додатна и припрем-
на настава.

За ученике којима је потребна помоћ у савладавању програма 
и учењу, школа организује допунску наставу. 

За ученике од четвртог до осмог разреда са посебним способ-
ностима, склоностима и интересовањима за поједине предмете, 
школа организује додатну наставу.

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује 
се додатна подршка у складу са индивидуалним образовним пла-
ном.

Да ли је исто додатна настава и додатна подршка? Нико није 
сагледао да ли је уопште могуће у оквиру једне наставне недеље 
изводити све наведене облике непосредног рада са ученицима уз 
постојећи фонд редовне, обавезне изборне и изборне наставе. Ако 
учитељ, наставник српског језика, математике или другог пред-
мета, после часова пружа додатну подршку ученику са сметњама 
у развоју – ко пружа услуге додатне и допунске наставе за остале 
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ученике из једног одељења, односно из 4 или 5 одељења у којима 
предаје један наставник. Да ли је приоритет инклузија ученика од 
четвртог до осмог разреда са посебним способностима, склонос-
тима и интересовањима за поједине предмете или ова друга? Да ли 
је један час недељно довољна подршка за једну или другу катего-
рију? Коме препустити допунску наставу и слободне активности, 
часове одељенске заједнице и обавезе одељенског старешине? Ако 
наставник по распореду редовне наставе има пети или шести час 
– има ли ефекта додатни рад са учеником који је то време провео 
на настави? Могу ли деца са извесним видовима инвалидитета да 
издрже ритам који намеће наставни план? Ко ће стално да их од-
води са појединих часова и доводи на одређене часове? Зашто није 
додатно вреднован рад на ИОП-у и по ИОП-у? Шта се дешава ако 
су у једном одељењу два ученика са сасвим различитим сметњама 
у развоју? Наставник пише два ИОП-а, али да ли је могуће оба ре-
ализовати? Колико је угрожена редовна настава уколико се пажња 
усмерава на различите категорије?

Додатна подршка у образовању и васпитању добила је тума-
чење у члану 64:

За ученика коме је због сметњи у развоју и инвалидитета, спе-
цифичних тешкоћа у учењу, социјалне ускраћености и других раз-
лога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа 
обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и 
зависно од потреба, доноси и индивидуални образовни план, у 
складу са Законом. 

Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте пости-
зање оптималног укључивања ученика у редован образовно-
васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово 
напредовање.

За остваривање додатне подршке у образовању и васпитању, 
директор школе, наставник, стручни сарадник, васпитач, педагош-
ки асистент и родитељ, односно старатељ може да добије посебну 
стручну помоћ у погледу спровођења инклузивног образовања и 
васпитања.
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Ради остваривања додатне подршке у образовању и васпи-
тању, школа остварује сарадњу са органима локалне самоуправе, 
као и другим организацијама, установама и институцијама на ло-
калном и ширем нивоу.

Посебну стручну помоћ из става 3. овог члана могу да пружају 
лица компетентна у области инклузивног образовања и васпитања 
и школе које сусвојим активностима постале примери добре прак-
се у спровођењу инклузивног образовања и васпитања.

Листе лица и школа из става 5. овог члана утврђује министар.
Ближе услове за утврђивање листа из става 6. овог члана прописује 
министар.

Листе из става 6. овог члана објављују се на званичној интер-
нет страни Министарства.

Део проблематике везан за оцењивање ученика наговештен 
у члану 60 овог закона – тај процес препуштен је субјективним 
тумачењима и проценама:

Ученик коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у раз-
воју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога потребна 
додатна подршка у образовању и васпитању оцењује се на основу 
ангажовања и степена остварености циљева и посебних стандарда 
постигнућа у току савладавања индивидуалног образовног плана, 
и то на начин који узима у обзир његове језичке, моторичке и чулне 
могућности. 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по индивиду-
алном образовном плану са прилагођеним стандардима постиг-
нућа, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености 
циљева и прилагођених стандарда. 

Колико је закон удаљен од стварности показује члан 50 којим 
се прописује да школска библиотека треба да буде изузетно оп-
ремљена, чак и литературом о инклузији, иако нико није званично 
задужен да обезбеди финансијска средства за попуњавање библи-
отечког фонда:

Библиотека је дужна да у свом фонду прикупља уџбенике и 
друга наставна средства намењена ученицима са сметњама у раз-
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воју и инвалидитетом, као и стручну литературу за наставнике и 
стручне сараднике. 

Из анализе ова два законска документа произилази да школа 
по закону мора да упише свако дете, па тек онда да се бави тести-
рањем. Такође, по закону не мора да обезбеди и персоналног асис-
тента, логопеда, реедукатора и осталу додатну подршку. Посебно 
је дискутабилна формулација да наставно особље, али и педагош-
ки асистент и родитељ, односно старатељ може да добије посебну 
стручну помоћ у погледу спровођења инклузивног образовања и 
васпитања. Тиме се оправдано оспорава стручност свих поброја-
них лица да адекватно спроводе процес образовања и васпитања 
ученика са сметњама.

Школа треба да остварује сарадњу са неименованим органима 
локалне самоуправе, организацијама, установама и институцијама 
на локалном и ширем нивоу. Како локалне средине имају потпуно 
различите могућности, равноправност и једнакост у образовању 
уопште нису гарантовани! 

Школама које немају изворе сопствених средстава постављен 
је задатак да отклоне физичке и комуникацијске препреке што је 
потпуно нереално ако се зна да постављање металне платформе за 
улазак деце у колицима у школу може да кошта и неколико хиљада 
евра или много више када су у питању објекти са више нивоа или 
спратова.

Правилник о програму обуке за
педагошког асистента 

Правилник је донет на основу члана 121. став 11. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања (72/09) у септембру 2010. 
године. 

У члану 2 предвиђено је да програм обуке садржи уводни мо-
дул, шест обавезних модула и четири понуђена изборна модула од 
којих је кандидат за програм обуке у обавези да изабере два. Када 
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се број модула помножи са бројем дана њиховог трајања, отвара 
се питање потребе за високим школама када се веома широке ин-
геренције могу добити на кратким курсевима. Програмом обуке 
(који се за уводни модул изводи у трајању од пет дана), педагошки 
асистент се оспособљава за послове из четири области, између ос-
талог на:

•	 пружању помоћи, мотивисању и подстицању деце и ученика 
у учењу, учешћу у другим активностима, изради задатака, 
као и пружању језичке подршке када је потребна,

•	 припреми и реализацији васпитно-образовног и образовно-
васпитног процеса, укључујући и оцењивање, као и уважа-
вајући искуства и претходна знања деце и ученика, 

•	 информисању родитеља о раном развоју деце кроз лако 
усвајање језика, вештина и специфичних знања, подсти-
цање самопоштовања и социјализације у културу у којој се 
формално образовање спроводи, подстицању породица да 
укључе децу у систем образовања; 

•	 сарадњи са јединицом локалне самоуправе, стручним ус-
тановама, школама за образовање ученика са сметњама у 
развоју, удружењима, Националним саветом ромске на-
ционалне мањине, ромским невладиним организацијама, 
невладиним организацијама везаним за лица са инвали-
дитетом или невладиним организацијама везаним за сиро-
маштво, у корист деце са додатним образовним потребама, 

•	 вођењу евиденције о присуству, здрављу, понашању и на-
претку деце и ученика са додатним образовним потребама, 
и сл.

Занимљиво је да овај члан предвиђа да се са само два изборна 
модула педагошки асистенти могу оспособити у пружању подршке 
и помоћи: деци и ученицима у развоју језика и социјалних вешти-
на неопходних за успешно школовање, деци и ученицима са теш-
коћама у учењу, инвалидитетом и сметњама у развоју, као и деци 
и ученицима из сиромашних породица, сеоске средине и ромске 



УСПРС Колико коштају илузије

251

националне заједнице, уз уважавање специфичних обележја кул-
туре и традиције. Осим тога, за неколико дана обуке стичу чак и 
компетенције да воде евиденцију о здрављу!

Правилником је такође предвиђено да: лице које похађа про-
грам обуке користи своје радно место за обављање практичних 
активности програма обуке. Члан 6 садржи непотпуну информа-
цију да конкурс за пријем кандидата за програм обуке расписује 
центар (који нигде у правилнику није именован) 1. априла сваке 
године (датум асоцира на шалу). Уз пријаву на конкурс, лице дос-
тавља: 

•	 оверену копију сведочанства о завршеном средњем обра-
зовању;

•	 доказ о познавању ромског језика ако ради са децом, учени-
цима и породицама из ромске заједнице;

•	 мишљење јединице локалне самоуправе о активностима у 
раду са децом из члана 2. став 1. овог правилника.

Након промоције инклузивног концепта образовања уте-
мељеног у Закону о основама система образовања и васпитања 
из 2009. (чланови 3, 4, 44, 77, 82, 98, 117. и др.), потврђеног у новој 
верзији истог закона 2013. године, наставна пракса суочена је са 
недоумицама и бројним тешкоћама које све више расту у односу 
на то колико средства опадају, односно како јењава првобитна фи-
нансијска подршка. Нигде није евидентиран нити вреднован труд 
наставника да преобимне наставне планове прилагоде могућнос-
тима ученика одређеног узраста, а посебно могућностима ученика 
са различитим или вишеструким сметњама у развоју. 

У законске оквире ушао је императив да се упишу сва деца 
као и то да им се обезбеди сва потребна подршка – истовремено 
нису измењени одређени чланови истог закона и пратећих под-
законских аката који се односе на број ученика у одељењу, норму 
наставника у непосредном раду са ученицима и задужењима за 
рад у оквиру четрдесеточасовне седмице нити је регулисан начин 
финансирања понуђених видова подршке. Испоставило се да су 
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само наставници обавезни да испуњавају додатне захтеве којима 
су знатно проширени оквири њихових постојећих задужења.

Да новац од пројеката који се тичу инклузије није усмерен 
на кључну област стручне подршке ученицима и наставницима 
који предају у одељењима, доказују остала законска, односно 
подзаконска акта у којима се она дефинише. Удаљеност од ствар-
ности и неутемељеност на постојећим условима више је него 
очигледна.

Правилник о додатној образовној, здравственој и 
социјалној подршци детету и ученику 

Из овог правилника није могуће јасно сагледати ко сачиња-
ва ИОП, ко израђује и набавља прилагођена наставна средства и 
асистивну технологију нити ко обезбеђује финансијска средства 
која нису предвиђена буџетом МПН. Овај правилник у члану 2 
предвиђа обезбеђивање додатне подршке:

Додатна подршка обезбеђује се без дискриминације по било 
ком основу сваком детету, односно ученику (у даљем тексту: дете) 
из друштвено осетљивих група, коме је услед социјалне ускраће-
ности, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других 
разлога потребна додатна подршка у образовању, здравству или 
социјалној заштити.

У члану 3 прецизира се шта је додатна подршка:
Додатна подршка односи се на права и услуге које детету обез-

беђују превазилажење физичких и социјалних препрека ка несме-
таном обављању свакодневних животних активности од значаја 
за укључивање у образовни процес, живот у заједници и успешно 
напредовање.

Члан 4 говори о сагледавању потреба детета ради обезбеђи-
вања мера подршке:
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I непосредна додатна подршка која захтева додатна финан-
сијска средства:

•	 прилагођавање и набавка уџбеника и наставних средста-
ва (нпр. на Брајевом писму и слично, зависно од потреба 
ученика),

•	 индивидуални образовни план који подразумева прила-
гођавање стандарда постигнућа из једног или више пред-
мета,

•	 употреба прилагођених наставних средстава и асистивне 
технологије (употреба алтернативних начина и средстава 
комуникације – сличице, цртежи и фотографије, предме-
ти, прилагођен распоред часова, посебан начин обележа-
вања места у учионици, посебан начин обележавања места 
за материјал за рад, посебан начин обележавања места за 
одлагање завршених радова и сл., рачунари, прилагођене 
тастатуре, екрани на додир (тач-скрин), прилагођени ми-
шеви, посебни софтвери, тајмери и сатови, диктафони и сл.),

•	 ангажовање педагошког асистента у образовно-васпитном 
раду, према потреби (током целог дана или само за неке 
предмете или активности),

•	 обезбеђивање обуке за ученика за коришћење Брајевог пис-
ма, самостално кретање, коришћење средстава асистивне 
технологије, знаковног језика или других алтернативних 
начина комуникације,

•	 ангажовање пратиоца за личну помоћ детету ради лакшег 
функционисања и комуникације са другима током оства-
ривања васпитно-образовног рада у предшколској установи 
или образовно-васпитног рада у школи, током целодневне 
наставе или продуженог боравка, ваннаставних активнос-
ти, извођења наставе у природи, излета, екскурзија, одмора 
и слично,

•	 организовање образовне подршке у случају дужег изо-
стајања из школе због тешких и хроничних болести ради 
остваривања континуитета у образовању, у виду појача-
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не допунске наставе, индивидуалног рада и ангажовања 
стручњака са специјализованим знањима,

•	 васпитање и образовање у посебној развојној групи, као и 
образовање у школи или одељењу за образовање ученика 
са сметњама у развоју, а у складу са посебно образложе-
ним мишљењем Комисије, уколико је природа и озбиљност 
тешкоћа у развоју детета таква да се образовањем у редов-
ној групи, школи или одељењу, не могу постићи задовоља-
вајући резултати и поред помоћних средстава и додатних 
услуга,

II посредна додатна подршка која захтева додатна финан-
сијска средства:

•	 прилагођавање окружења (прилаза и унутрашњег просто-
ра установе: постављањем рампе, гелендера, уградњом ли-
фта, прилагођавањем тоалета, прилагођавањем стазе, као 
помоћи при самосталном кретању за децу оштећеног вида 
или децу која не виде, постављањем лампе, табле-путоказа, 
назива на вратима на језику који је у службеној употреби и 
језику националне мањине, са симболом, мапом простора 
и сл.),

•	 обавезно стручно усавршавање васпитача, наставника и 
стручних сарадника непосредно ангажованих у образов-
но-васпитном раду, у складу са инклузивним принципима 
и обука за коришћење средстава асистивне технологије, ал-
тернативних начина комуникације (нпр. за знаковни језик 
и слично),

•	 повећање осетљивости путем едукације свих запослених у 
образовној, здравственој или социјалној установи за начине 
задовољавања потреба деце из друштвено осетљивих група,

•	 повећање осетљивости и едукација вршњака и њихових 
родитеља за прихватање деце којима је услед сметњи у раз-
воју, потешкоћа у учењу, социјалне ускраћености и других 
разлога потребна додатна подршка,
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•	 саветодавни рад са родитељима или старатељима детета 
коме је потребна додатна подршка у образовној, здравстве-
ној и социјалној установи,

•	 обезбеђивање подршке образовној, здравственој или со-
цијалној установи ради прилагођавања услова и окружења 
и набавке средстава за рад са дететом коме је потребна до-
датна образовна подршка...

Ни један од наведених видова додатне подршке не заснива 
се на прецизно регулисаним обавезама МПН или других инсти-
туција, а посебно се нигде не наводе извори финансирања. Мере 
подршке захтевају знатна финансијска средства – да ли њих обез-
беђује само локална самоуправа (са обзиром на то да се Интерре-
сорне комисије оснивају само на нивоу Општине)? 

Све школе би требало да располажу средствима асистивне 
технологије с обзиром на то да су све у обавези да приме свако 
дете. Такође је потребно да се омогући корекција распореда, од-
носно дневни распоред активности у васпитној групи и распоред 
часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му 
пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој 
му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке. 

Остаје више недоречености у ставу 7 овог члана: може ли ро-
дитељ да буде пратилац који пружа личну помоћ детету. Ангажо-
вање значи да је тај лични пратилац плаћен, али се не зна по ком 
критеријуму. Није дефинисано да ли се и пратиоцу плаћа екскур-
зија како би био уз корисника услуге. У ставу 12. овог члана не зна 
се ко треба да финансира ‘право на услуге здравствене заштите, 
које нису обухваћене здравственим осигурањем’ зато што то може 
да обухвати потребу за скупим лековима, лечењима и сл.

Наведени облици подршке искључиво се заснивају на хума-
ности и ентузијазму просветних радника који, на жалост, нису 
поуздана гаранција да дете/ученик добија праву подршку.

Члан 5 садржи истоветна спорна решења као и закони о обра-
зовању, што доводи до губљење драгоценог времена и енергије свих 
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актера у процесу. Уместо да започну образовање у школи која им 
пружа највише могућности, ученици са сметњама у развоју изло-
жени су дугој и исцрпљујућој процедури са неизвесним исходом:

Процена потреба детета за пружањем додатне подршке (у 
даљем тексту: поступак процене) врши се по захтеву родитеља, од-
носно старатеља детета и по службеној дужности – на иницијативу 
образовне, здравствене или установе социјалне заштите, односно 
пружaоца услуга социјалне заштите, уз сагласност родитеља, од-
носно старатеља детета.

Покретању поступка по службеној дужности претходи струч-
ни и саветодавни рад са родитељем ради пружања потпуних ин-
формација о облицима додатне подршке.

Уколико родитељ, односно старатељ детета није сагласан са 
покретањем поступка процене по службеној дужности, а подно-
силац иницијативе је проценио да се таквим поступком наноси 
штета детету, подносилац иницијативе дужан је да о томе обавести 
надлежни орган старатељства, ради предузимања мера из његове 
надлежности и заштите најбољег интереса детета.

Захтев из става 4. овог члана подноси се изабраном лекару 
надлежног дома здравља.

Изабрани лекар обрађује захтев, уносећи потребне податке и 
упућује га Комисији, у року од седам дана од подношења.

Састанак Комисије, ради разматрања захтева, одржава се у 
року од седам дана од добијања захтева.

У поступку процене Комисија је дужна да на основу утврђене 
ситуације установи подршку коју дете већ добија и препоручи до-
датну подршку из области образовања, здравствене или социјал-
не заштите, укључујући и ону која захтева додатна финансијска 
средства, као и да одреди начин реализације координисане међу-
ресорне сарадње, са циљем укључивања детета у живот заједнице 
и обезбеђивања услова за максимални развој детета.

Мишљење Комисије садржи и податке о сметњама у развоју 
детета – за потребе остваривања права на финансијску подршку 
породици са децом и других права из области социјалне заштите.
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Пошто није донет посебан Правилник о раду интерресорне 
комисије, о њеном саставу и процедури нешто је речено у члано-
вима овог правилника:

Члан 6.
Комисија има три стална и два повремена члана.
Изузетно, за дете које већ добија подршку из области образо-

вања, здравља и социјалне заштите, на састанке Комисије позива се 
по једно лице из сваке области које има највише сазнања о детету.

Стални чланови Комисије су: представник система здравстве-
не заштите (педијатар); представник образовно-васпитног систе-
ма (школски психолог); представник система социјалне заштите 
(стручни радник на пословима социјалног рада);

Број и састав повремених чланова Комисије одређује се за сва-
ко појединачно дете тако што се из два система, из којих је подршка 
од посебног значаја као члан комисије позива по једно лице које 
има највише сазнања о детету.

Повремени члан може да буде:
•	 представник здравствене заштите (изабрани лекар или ле-

кар специјалиста);
•	 представник образовања (васпитач, наставник разредне 

наставе, одељенски старешина, предметни наставник или 
стручни сарадник запослен у образовној установи коју дете 
похађа);

•	 представник социјалне заштите (стручни радник из устано-
ве социјалне заштите, водитељ случаја, представник устано-
ве социјалне заштите у коју је дете смештено и др.).

Члан 7.
Сталне чланове Комисије именује општинска, односно град-

ска управа.
Иако овај члан прецизно предвиђа ко може да буде стални и 

привремени члан Интерресорне комисије – нема механизма кон-
троле састава тих комисија на нивоу локалне самоуправе. 
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Треба имати у виду да се овој комисији плаћа извесна надок-
нада за рад, а наставницима који изводе читав процес нису пред-
виђена никаква средства. Отпор просветних радника против овак-
вог приступа и реализације инклузије није заснован на недостатку 
материјалне стимулације – напротив – заснован је на сагледавању 
нехуманог и лоше осмишљеног регулисања образовно-васпитног 
процеса за децу/ученике из осетљивих група. Озбиљне аномалије 
указују на то да законска регулатива није утемељена на стручној и 
свеобухватној процени активности које намеће инклузија у шко-
лама, што значи да нису препознате суштинске потребе ове кате-
горије ученика. То потврђују два става наредног члана 9.

Родитељ, односно старатељ детета има право да присуствује 
раду Комисије и дужан је да пружи све информације о детету од 
значаја за рад Комисије.

Сваки члан Комисије у току поступка процене треба да корис-
ти податке добијене: од родитеља; из разговора са дететом; на осно-
ву примене инструмената за процену из домена његове стручности; 
увидом у школска постигнућа и друга практична знања и вештинe; 
из образовне установе коју дете похађа или је претходно похађало.

Уколико је неопходно, члан Комисије упућује дете на додатне 
специјалистичке и друге прегледе, у складу са законом.

Мишљење Комисије садржи индивидуални план подршке 
детету.

Шта се дешава након додатних прегледа – може ли дете да 
се упути у другу школу без сагласности родитеља уколико он не 
прихвати налаз специјалисте?

Шта значи последњи став – да ли Комисија уопште разматра 
ваљаност, одноосно примереност ИОП-а или га само прилаже уз 
своје мишљење? Могу ли се педијатар и други чланови упуштати 
у стандарде постигнућа 10 до 17 предмета колико се налази у нас-
тавним плановима? Члан 11. наводи принципе на основу којих се 
врши процена потреба детета за додатном подршком:

•	 поштовање урођеног достојанства и индивидуалне самос-
талности укључујући слободу сопственог избора;
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•	 уважавање разлика и њихово прихватање као дела људске 
разноликости;

•	 забрана дискриминације;
•	 уважавање развојних способности деце из осетљивих група 

као и поштовање права деце из осетљивих група на очување 
свог идентитета;

•	 обезбеђивање пуне укључености у образовни систем и ква-
литетно напредовање.

Ко поставља границе, односно нивое исхода које дете са од-
ређеним сметњама објективно може да достигне? Ко процењује да 
ли ученик може више него што садржи ИОП? Ко штити интересе 
деце/ученика које је неко добронамерно али нестручно сврстао у 
одређену категорију и наменио им ИОП?

Предвиђено је да правилник ступа на снагу 8. дана по објављи-
вању у Сл. гласнику што значи да Комисије треба да буду у кратком 
року формиране, односно да је у тренутку ступања на снагу при-
премној фази већ извршена обука чланова! 

Треба напоменути да у неким локалним срединама ове коми-
сије нису формиране уопште, нису формиране по закону или не 
функционишу. Није познато какве су санкције за непоштовање 
процедуре нити коме одговарају чланови Комисије. 

Интерресорна комисија има задатак да заједно са родитељи-
ма ради на препознавању свих препрека за укључивање детета, 
проналажењу начина за њихово превазилажење и да предлаже 
индивидуални план подршке за дете. Према спроведеним истра-
живањима, више од трећине испитаника (од 711) нема информа-
цију о томе да ли је у њиховој општини интерресорна комисија 
формирана, а известан број има погрешна сазнања о њиховом фор-
мирању. У прилог овоме иде и питање упознатости наставника са 
постојањем групе за подршку наставницима и школама за увођење 
инклузивне праксе као саставног дела Мреже подршке, што чини 
институционални облик подршке реализацији инклузије. Уста-
новљено је да више од 50% испитаника не зна коме треба да се 
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обрати, а скоро 25% не зна да постоји разлика, односно да постоји 
одређено правило обраћања у зависности од природе проблема. 
(Лазић, Мушкиња: 2012)

На крају, мишљење Комисије заправо никог конкретно и не 
обавезује зато што углавном нема расположивих средстава за ове 
намене. Такође, отворен је пут манипулацијама у запошљавању 
бројних лица која се могу сврстати у овако лабаве законске оквире. 

Законска регулатива није од пресудне важности за успешно 
спровођење процеса инклузије зато што се у највећем броју слу-
чајева не може јасно утврдити надлежност за поједине активности 
и мере. Питање подршке и остваривања права препуштено је до-
број вољи локалне самоуправе (или још горе – њеним могућнос-
тима). Остаје недоумица чему уопште служи овај правилник ако 
се системски не обезбеђује остваривање права сваком детету које 
има позитивно мишљење комисије.

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на 
индивидуални образовни план, његову примену и

вредновање 

Правилник утврђује у члану 2 право на ИОП ученику који:
•	 има потешкоћа у учењу (због специфичних сметњи учења 

или проблема у понашању и емоционалном развоју)
•	 има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, 

чулне, интелектуалне или вишеструке сметње или сметње 
из спектра аутизма)

•	 потиче из социјално нестимулативне средине

Члан 3 садржи недоследне инструкције:
Ако у поступку праћења напредовања детета, односно учени-

ка, васпитач, односно наставник или стручни сарадник, утврди да 
дете, односно ученик не остварује очекиване исходе образовања и 
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васпитања или су резултати које ученик остварује значајно изнад 
нивоа општих и посебних стандарда, приступа се прикупљању 
података, ради формирања неопходне документације за пружање 
одговарајуће подршке у образовању и васпитању...

На основу прикупљених података и документације из ст. 2 и 
3. овог члана стручни сарадник координира израду и у сарадњи 
са васпитачем, односно наставником израђује педагошки профил 
детета, односно ученика. 

Педагошки профил садржи опис образовне ситуације детета, 
односно ученика и основ је за планирање индивидуализованог 
начина рада са дететом, односно учеником. 

У члану 4. наводи се као обавеза школе отклањање физичких 
и комуникацијских препрека. 

То значи да је школа дужна да прилагоди простор (то може 
значити постављање рампе за децу која су корисници колица, од-
ређивање посебног места за седење детета, осмишљавање неких 
додатних и посебних облика активности или израде посебног рас-
пореда). Исто тако, учитељ/ица мора да прилагоди методе рада, 
водећи рачуна о начину задавања задатака, омогућавања детету 
да учи споријим темпом од друге деце, посебних начина испити-
вања, задавања посебних задатака, постављања правила понашања 
и комуникације.

Члан 5. каже да, уколико мере индивидуализације не дају до-
вољно резултата, школа мора да приступи изради индивидуалног 
образовног плана Индивидуални образовни план је писани доку-
мент за планирање додатне подршке у образовању и васпитању 
који садржи: личне податке, циљ, опис подршке, посебне стандарде 
постигнућа, лица која ће пружати подршку и временски распоред!

Наредни чланови описују процедуру: 
Предлог за утврђивање права на ИОП на основу процене на-

ставника подноси стручни тим за инклузивно образовање
Директор формира тим за пружање додатне подршке ученику.
Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чине: на-

ставник разредне наставе, односно одељенски старешина, предмет-
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ни наставник, стручни сарадник, родитељ, односно старатељ дете-
та, а у складу са потребама детета и педагошки асистент, односно 
стручњак ван школе, на предлог родитеља, односно старатеља.

За доношење ИОП-а стручни тим прибавља и мишљење ин-
терресорне комисије

Тим за додатну подршку израђује ИОП
Стручни тим за инклузивно образовање доставља ИОП педа-

гошком колегијуму на усвајање.
 Из формулације се може схватити да у тим улази педагошки 

асистент, односно стручњак ван школе, на предлог родитеља, од-
носно старатеља. Значи ли то да родитељ треба да иницира пријем 
или чак и избор педагошког асистента?

Иако су чланови Тима за пружање додатне подршке ученику 
стручни само на основу процене директора, те стручне компетен-
ције преносе се и на читав колегијум који обухвата велики број 
чланова. 

Члан 10. предвиђа да Педагошки колегијум на основу вред-
новања, уз сагласност стручног тима, доноси одлуку о примени, 
изменама и допунама ИОП-а. Нигде се не наводи према којим се 
параметрима тај план вреднује нити какве квалификације поседују 
чланови овог колегијума да би могли вршити његову процену и 
одлучивати о изменама и допунама. 

Члан 11: Спољашње вредновање ИОП-а врши просветни са-
ветник (или саветник – спољни сарадник) који у току стручно-пе-
дагошког надзора вреднује садржај и примену ИОП-а.

Вредновање ИОП-а врши се и кроз самовредновање струч-
ног тима за инклузивно образовање и тима за пружање додатне 
подршке.

Ако се има у виду стручно образовање саветника, а посебно 
саветника спољних сарадника, онда се недоследност у третирању 
проблема инклузије додатно проширује. И саветници су законом 
проглашени стручнима за области за које нису школовани. Није 
познат број саветника који су прошли обуке које представљају ос-
нове за компетенције у овој области.
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Правилник о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи 

Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи прописује се степен и врста 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. У 
њега није укључен профил педагошког асистента, али је поред пе-
дагога, психолога, андрагога, социјалног и здравственог радника, 
побројано пет профила дефектолога и посебно логопед:

3. Дефектолог:
•	 Сурдопедагог – професор, односно дипломирани дефектолог 

за рад са децом оштећеног слуха...
•	 Тифлолог – професор, односно дипломирани дефектолог за 

рад са децом оштећеног вида...
•	 Соматопед – професор, односно дипломирани дефектолог 

за рад са телесно инвалидним лицима...
•	 Специјални педагог – дипломирани специјални педагог – про-

фесор, односно дипломирани дефектолог за друштвену 
самозаштиту и ресоцијализацију лица са поремећајима у 
друштвеном понашању...

•	 Олигофренопедагог – професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом ментално ометеном у развоју...

5. Логопед – професор, односно дипломирани дефектолог за 
рад са децом са сметњама у говору... 

За сада није операционализован пријем дефектолога (осим 
логопеда) у редовне школе, нити је донет правилник о нормативу 
рада ових стручних сарадника.
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Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за 

ученике лако ментално ометене у развоју 

Овим Правилником предвиђено је да наставници свих пред-
мета, поред стручне спреме (нпр. алинеје 1 и 10) морају поседовати 
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему ди-
пломираног дефектолога. (нпр. дипломирани дефектолог – оли-
гофренолог са савладаним програмом методике пољопривредне 
групе предмета, дипломирани дефектолог за методику наставе за 
предмете у подручју рада хемија, неметали и графичарство и сл.):

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада заједнич-
ких опште-образовних предмета може да изводи за:

1. Српски језик и књижевност:
•	 дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним 

програмом методике наставе српског језика;
•	 професор, односно дипломирани филолог за српскохрват-

ски језик и југословенску књижевност;
•	 професор, односно дипломирани филолог за југословенску 

књижевност и српскохрватски језик;
•	 професор, односно дипломирани филолог за југословенску 

књижевност и општу књижевност...

Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ст. 1. и 2. ове 
тачке морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога.

10. Основи друштвених дисциплина: дипломирани дефекто-
лог са завршеном педагошком академијом за наставнике разредне 
наставе, односно вишом педагошком школом – група историја и 
географија;
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•	 дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним 
програмом методике друштвене групе предмета.

Поређење између ова два правилника доводи до закључка да 
је законска регулатива потпуно непримерена стварним потреба-
ма ученика са сметњама у развоју чија права наводно штити! У 
стручним школама за лако ометене у развоју неопходно је да нас-
тавници свих наставних предмета имају стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога, 
док у редовним основним школама у које је могуће уписати децу са 
свим врстама ометености, наставници немају никакву стручну де-
фектолошку оспособљеност! Пленарна предавања или дводневне 
обуке нису озбиљна мера за стицање нивоа стручне оспособље-
ности који допушта широка овлашћења која су неосновано добили 
наставници и педагошки асистенти. 

Правилник најбоље сведочи о озбиљном третману који су до 
сада имали ученици са одређеним сметњама у развоју.

Правилник о програму свих облика рада стручних 
сарадника 

Правилником о програму свих облика рада стручних сарад-
ника утврђује се програм свих облика рада стручних сарадника 
у установама образовања и васпитања и то: педагога, психолога, 
педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање, логопеда, 
библиотекара, нототекара, медијатекара, андрагога, социјалног 
радника и дефектолога. У контексту обавеза стручних сарадника 
да сарађују са директором, стручним сарадницима, спомињу се 
педагошки асистенти и пратиоци ученика. Може се закључити 
да ове две категорије немају званичан статус у школама, иако су 
на њих потрошена огромна средства. Правилник предвиђа бројне 
декларативне циљеве рада дефектолога:
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Циљ рада дефектолога у школи је: идентификација, превен-
ција, корекција и компензација специфичних сметњи, који се 
остварују кроз индивидуални и групни рад са ученицима и ро-
дитељима, кроз сарадњу са наставницима и осталим стручним 
сарадницима у школи и ван ње, коришћењем различитих метода 
и техника, уз неговање тимског, мултидисциплинарног приступа 
и поштовање етичког кодекса. Дефектолог својим стручним ра-
дом треба да допринесе унапређивању образовно-васпитног рада 
у установи у складу са циљевима и принципима образовања и вас-
питања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом 
о основама система образовања и васпитања као и посебним за-
конима. 

Задаци дефектолога нешто су прецизније изражени, али исто-
времено преамбициозни и неоствариви јер не могу бити у оквиру 
њихових ингеренција:

•	 Стварање једнаких могућности и оптималних услова за све 
ученике и за оне са сметњама и потешкоћама у интелектуал-
ном, сензо-моторном, емоционалном и социјалном развоју, 
као и за ученике из маргинализованих друштвених група, 

•	 Утврђивање квалитета психомоторног и социјалног функ-
ционисања ученика као и достигнутог нивоа сазнајних пер-
цептивних и рецептивних функција, 

•	 Спровођење превентивних активности и поступака рада са 
децом, односно ученицима са ризиком у сензорном и пер-
цептивном развоју, 

•	 Допринос отклањању или ублажавању тешкоћа сензомот-
роног и психомоторног функционисања и достизању опти-
малног нивоа сазнајних функција и социјалне адаптације, 

•	 Подршка јачању васпитачких, односно наставничких ком-
петенција за избор и примену специфичних метода, облика 
и средстава рада у циљу развијања постојећих способности 
и склоности сваког ученика са посебним потребама, 

•	 Сарадња са осталим стручним сарадницима и васпитачима, 
односно наставницима у циљу обезбеђивања оптималних 
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услова за развој ученика са тешкоћама у сензорном и пер-
цептивном развоју, 

•	 Саветодавни и инструктивни рад са родитељима ученика. 

Задужења дефектолога у областима рада, осим учешћа у из-
ради планских докумената школе, представљају:

•	 Планирање наставних и ваннаставних активности за поје-
дине ученике или групе ученика, 

•	 Учествовање у планирању и вођењу неопходних методолош-
ких адаптација извођења наставе, 

•	 Учествовање у избору превентивних програма – универзал-
них, селективних и индикованих: програм заштите ученика 
од насиља, програм превенције злоупотребе психоактивних 
супстанци, програм здравственог просвећивања и други 
програми у складу са потребама ученика, 

•	 Учествовање у изради индивидуалних образовних планова 
и пружање посебне подршке ученицима који се школују по 
индивидуализираној настави и индивидуалном образовном 
плану, 

•	 Израђивање индивидуалних педагошких третмана, самос-
тално или тимски, за ученике у чијем су понашању иден-
тификовани проблеми или потешкоће у социјалном пона-
шању, 

•	 Израђивање планова за корективно-стимулативни рад са 
ученицима са сензорним, или психо-физичким оштећењи-
ма. 

Остало је недоречено да ли се обавезе дефектолога своде само 
на планирање или и на рад са појединим ученицима или групама. 
Није видљиво на који ће начин дефектолошки кадар бити анга-
жован. У пракси се очигледно још увек нису стекли финансијски 
услови за пријем ових стручних сарадника па изгледа да су у пра-
вилнику присутни само ради осигуравања формалне и тренут-
не законске подршке. Нигде није прописано колико ученика са 
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сметњама у развоју треба да има једна редовна школа да би могла 
да ангажује дефектолога. Није решена ни недоумица око избора 
профила ових стручњака ако се у исту школу упише по један или 
више ученика са потпуно различитим сметњама за које су потребни 
различити стручњаци предвиђени у Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Осим уже стручних задатака, за дефектологе је предвиђено неко-
лико области рада са ученицима и родитељима на основу којих би у 
овом тренутку свака већа школа морала имати бар по два запосле-
на, независно од броја ученика са сметњама у развоју: 

•	 Рад са ученицима који имају проблеме у породици (болест 
родитеља, поремећени породични односи, одвојеност од ро-
дитеља, разведени родитељи, незапосленост и сиромаштво), 

•	 Одлазак на терен – посећивање породица ученика, 
•	 Праћење и проучавање ученичких колектива (одељенских 

заједница), пружање помоћи у отклањању проблема и фор-
мирању добре климе на нивоу одељења и школе, 

•	 Системско праћење социо-економских и породичних усло-
ва живота ученика и предузимање одговарајућих подстицај-
них мера у школи и ван ње, 

•	 Реализовање радионица и трибина за ученике у циљу про-
моције ненасилног, толерантног, сарадничког понашања, 

•	 Подршка јачању компетенција родитеља да препознају и 
разумеју развојне потребе и проблеме ученика, тешкоће у 
адаптацији и савлађивању школског програма, социјалне 
и емоционалне проблеме, специфичне сметње учења као и 
сметње у психофизичком развоју и сл.

Дакле, рад дефектолога усмерен је на све ученике којима је 
потребна посебна помоћ и подршка како би активно учествовали у 
образовно-васпитном раду, а нарочито на рад са ученицима са дис-
функцијама или тешкоћама везаним за перцептивно-рецептивне 
и моторичке сметње, сметње у психо-физичком развоју, говорно-
језичком функционисању, на рад са ученицима са специфичним 
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сметњама у учењу, афективном, социјалном и емоционалном по-
нашању и ученицима из маргинализованих друштвених група. 

Програм свих облика рада дефектолога садржи задужења која 
нису предвиђена у већ размотреним законским и подзаконским 
актима јер се у кључном сегменту додатне подршке говори о струч-
ном сараднику:

Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чине: на-
ставник разредне наставе, односно одељенски старешина, предмет-
ни наставник, стручни сарадник, родитељ, односно старатељ дете-
та, а у складу са потребама детета и педагошки асистент, односно 
стручњак ван школе, на предлог родитеља, односно старатеља. 

У постојећим околностима углавном школски психолог преу-
зима улогу носиоца инклузивног процеса и председава стручним 
тимом, иако у оквиру свог стручног школовања није оспособљен за 
комуникацију са слабовидом, глувом или аутистичном децом (као 
ни остали чланови тима). Оваква генерална формулација не пружа 
реалне основе за ангажовање дефектолога у основним и средњим 
школама иако он законски представља стручног сарадника.

Правилник о стандардима компетенција за професију 
наставника и њиховог професионалног развоја 

Овај правилник је пред наставнике поставио захтеве за позна-
вање свих научних и методичких дисциплина које се могу довести 
у образовни контекст:

•	 Примењује различите облике рада и активности у складу са 
знањима и искуствима којима ученици располажу, индиви-
дуалним карактеристикама и потребама ученика, поставље-
ним циљевима, исходима, садржајима и карактеристикама 
контекста у којем ради

•	 Зна и разуме физичке, емоционалне, социјалне и културне 
разлике међу ученицима; 
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•	 Познаје и разуме психички, емоционални и социјални раз-
вој ученика; 

•	 Поседује знања о начинима подршке ученицима из осетљи-
вих друштвених група; 

•	 Уме да препозна, мобилише и подстиче развој капацитета 
свих ученика уз уважавање индивидуалности. 

•	 Планирање:
•	 Планира различите активности којима ангажује све учени-

ке, уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјал-
ном и емоционалном развоју; 

•	 Планира и усклађује свој рад са психофизичким и развој-
ним карактеристикама ученика, прихватајући ученика као 
личност у развоју; 

•	 Планира интеракцију свих учесника у образовно-васпит-
ном раду, засновану на поштовању различитости и уважа-
вању потреба; 

•	 Реализација 
•	 Ангажује ученике у различитим активностима, уважа-

вајући њихове индивидуалне разлике и законитости пси-
хичког развоја; 

•	 Обезбеђује могућности и окружење за активности, инте-
ресовања и потребе ученика уважавајући њихове ставове 
и мишљења;

•	 Подстиче самопоуздање, самопоштовање и подиже ниво 
аспирација свих ученика; 

У једној генерацији ученика један учитељ или наставник може 
бити стручан да замени сурдопедагога и тифлолога, у другој може 
бити соматопед и олигофренопедагог, а стално може да обавља 
функцију специјалног педагога (за друштвену самозаштиту и ре-
социјализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању).
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Правилник о стандардима квалитета рада
образовно-васпитних установа 

Правилником о стандардима квалитета рада образовно-
васпитних установа предвиђени су високи стандарди који нису у 
складу са актуелном ситуацијом у школама. Садржи доста неосно-
ваних очекивања да се у пракси нађу решења за неке захтеве који 
не почивају на реалним основама. Нигде није изведена рачуница 
колико би требало да има ученика у одељењу да би се задовољиле 
све наведене потребе нити колико би времена за то било потребно.

Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 
потребама ученика:
•	 Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика;
•	 Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама 

ученика;
•	 Наставник прилагођава наставни материјал индивидуал-

ним карактеристикама ученика;
•	 Наставник посвећује време ученицима у складу са њиховим 

образовним и васпитним потребама;
•	 Наставник примењује специфичне задатке/активности/

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

Такође, постоје захтеви да се резултати на завршном испиту/
матури остваре на свим нивоима, без обзира на присуство оних 
који нису у могућности да достигну основни ниво постигнућа. 

Иако се ЗВКОВ није бавио питањем прилагођавања образов-
них стандарда за ученике који имају одређене тешкоће, они су уве-
дени као индикатор:

•	 Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању 
остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима 
учења/прилагођеним образовним стандардима.
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Дакле, Закон није регулисао креирање прилагођених обра-
зовних стандарда које би требало да донесе нека релевантна уста-
нова која је донела стандарде за ученике без сметњи што је решено 
изједначавањем појмова индивидуални циљеви учења/прилагође-
ни образовни стандарди! Наставници јесу задужени да креирају 
ИОП, али доношење циљева учења и стандарда није у њиховој 
ингеренцији. Бројни стандарди истичу се у изражавању добрих 
жеља и намера.

1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима.
Међутим, подршка није прецизирана јер су наведени нејасни 

индикатори:
•	 У школи функционишу тимови за подршку ученицима у 

прилагођавању школском животу.
•	 Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању 

подршке ученицима. 

Нејасно је терминолошки шта значи прилагођавање школ-
ском животу, односно да ли подразумева активно учешће у настави 
или присуство у школи. Наредна формулација везана за редовно 
похађање наставе може навести на закључак да су осетљиве групе 
само она категорија ученика која не похађа редовно школу.

2. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих 
група.

•	 Школа предузима активности за упис у школу ученика из 
осетљивих група.

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

•	 У школи се примењују индивидуализовани приступ/инди-
видуални образовни планови за све ученике из осетљивих 
група.

•	 У школи се организују компензаторни програми/активнос-
ти за подршку учењу за ученике из осетљивих група.
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•	 Школа сарађује са релевантним институцијама и поједин-
цима у подршци осетљивим групама.

Нису прецизиране категорије релевантних институција и 
појединаца за пружање подршке осетљивим групама.

3. Школски амбијент је пријатан за све.
•	 Улазни простор школе уређен је тако да показује добродош-

лицу. 
•	 Школски простор је прилагођен потребама деце са сметња-

ма у развоју.

Индикатор 4. Формирана су стручна тела и тимови у складу 
са компетенцијама запослених, не ослања се на компетенције на-
ставника из Правилника о стручној спреми наставника, васпитача 
и стручних сарадника које нису у складу са потребама оствари-
вања стандарда везаних за израду ИОП-а, појачан васпитни рад са 
ученицима, школе као безбедне средине и сл. остали индикатори 
такође нису утемељени ни у буџету ни у пракси:

5. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси. 
•	 У школи је запослен потребан број наставника и стручних 

сарадника у односу на број ученика.
•	 Наставно особље има прописане квалификације.
•	 Школа у своје активности укључује волонтере.

Бројне квалификације наставног особља које подразумева овај 
акт нису засноване на законској регулативи о потребној струч-
ној спреми наставног кадра. Услов за заснивање радног односа 
у школи представља стручност по питању одређеног наставног 
предмета!

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника 
најсликовитије показује колико проширени захтеви знатно пре-
вазилазе образовно-васпитну делатност школе и делокруг рада 
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предметних наставника. У школама су регистроване бројне кате-
горије ученика које имају своје специфичне потребе и захтевају 
различите приступе и видове подршке тако да је примарна делат-
ност наставника и школе потпуно маргинализована. Здравствени 
проблеми, телесни недостаци, животне околности, лични и со-
цијални проблеми и проблеми одрастања постају предмет посеб-
них третмана, различитих од стандардног образовно-васпитног 
процеса и његових циљева, исхода и стандарда.

Социолог учествује у стварању оптималних услова за адекват-
но одрастање и сазревање ученика, превентивно делује, препознаје 
социјални контекст у коме ученик функционише, прати и јача ком-
петентности ученика за решавање личних и социјалних проблема, 
пружа подршку бољој интеграцији ученика у школску средину и 
пружање помоћи у кризним ситуацијама и стварању позитивних 
интерперсоналних односа међу ученицима и ученицима и наста-
вницима у образовно-васпитном раду. 

Овако конципиран делокруг рада ствара утисак да би овај 
стручни сарадник био потребан великом броју деце/ученика тако 
да се оправдано може сматрати дискриминацијом то што највећи 
део ученичке популације није обухваћен овом подршком. 

Рад дефектолога усмерен је на све ученике којима је потребна 
посебна помоћ и подршка како би активно учествовали у обра-
зовно-васпитном раду, а нарочито на рад са ученицима са дис-
функцијама или тешкоћама везаним за перцептивно-рецептивне 
и моторичке сметење, сметње у психо-физичком развоју, говорно-
језичком функционисању, на рад са ученицима са специфичним 
сметњама у учењу, афективном, социјалном и емоционалном по-
нашању и ученицима из маргинализованих друштвених група.

Ако су у индикаторе укључене наведене ситуације, околности 
и категорије ученика, онда је неопходно сачекати да се комплети-
рају људски ресурси који те послове могу да обављају.

Правилник о стандардима квалитета садржи још приличан 
број нејасно дефинисаних очекивања која нису у складу са дуж-
ностима и обавезама прописаним у нормативним актима. Еви-
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дентно је одступање од норме оптерећености наставника и ученика 
до којег је дошло нагомилавањем активности које се не односе на 
редовну, изборну, додатну и допунску наставу. Индикатори у Пра-
вилнику обухватају преширок дијапазон мера које се предузимају:

•	 мере подршке ученицима у учењу
•	 активности за упис у школу ученика из осетљивих група
•	 мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих 

група
•	 индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 

планови за све ученике из осетљивих група 
•	 организују се компензаторни програми/активности за 

подршку учењу за ученике из осетљивих група 
•	 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 

•	 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...

Наставници и педагошки асистенти добили су преширока 
овлашћења без икакве стварне контроле на који их начин при-
мењују у раду што је најозбиљнија примедба на третман који су 
добили ученици са одређеним сметњама у развоју. Судећи по том 
критеријуму, они нису добили повољнији статус у односу на онај 
који су сада имали. Проблем је у томе што добре намере и хуманост 
могу да доведу до несагледивих последица уколико се не процењују 
резултати уведених промена. Они су свакако мерљиви тек након 
реализованог циклуса, али су видљиви и на први поглед, већ након 
две године.
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Правилник о уџбеницима и другим наставним 
средствима 

Права деце са сметњама у развоју и инвалидитетом унета су у 
Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима пред-
виђеним за ову категорију ученика, али углавном нису заступљени 
у понудама издавачких кућа (са изузетком слабовиде деце).

Члан 2
Уџбеник је основно и обавезно дидактички обликовано 

наставно средство, у било ком облику или медију, које се корис-
ти у образовно-васпитном раду за стицање квалитетних знања, 
вештина, формирање вредносних ставова и развој интелектуал-
них способности ученика, чији су садржаји утврђени наставним 
планом и програмом и који је одобрен у складу са овим законом. 
Помагала јесу друга помоћна наставна средства која се користе у 
образовно-васпитном раду деце и ученика са сметњама у развоју 
и инвалидитетом.

Члан 3
За лица са сметњама у развоју и инвалидитетом уџбеници се 

издају у складу са посебним потребама ученика, како на српском, 
тако и на језицима националних мањина.

За извођење прилагођеног образовно-васпитног рада са сле-
пим и слабовидим, уџбеник, односно наставно средство може да 
се издаје на Брајевом писму, у електронској форми или форматима 
који су прилагођени за слепе и слабовиде (текст штампан великим 
словима, звучни запис или фотографска увећања, односно други 
облик и медиј).
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Члан 31
Нискотиражним уџбеником у смислу овог закона сматра се 

уџбеник:
•	 на језицима националних мањина;
•	 примерен потребама ученика са сметњама у развоју и ин-

валидитетом;

Ако се на конкурс не пријави ниједан издавач који има лицен-
цу, јавни издавач дужан је да обезбеди нискотиражне уџбенике из 
средстава издавача за нискотиражне уџбенике који се обезбеђују 
у складу са чланом 32. став 1. тачка 4 овог закона, односно из ост-
варених вишкова прихода над расходима.

На сајту Министарства приказан је извод из регистра одобре-
них уџбеника на којем постоје уџбеници за ученике са сметњама у 
интелектуалном развоју.

Што се каталога тиче, само Завод има у каталогу уџбенике за 
ученике са посебним потребама и то за децу лако ментално омете-
ну у развоју, за децу оштећеног слуха, за слепе и слабовиде. Свака 
од ових категорија заступљена је од првог до осмог разреда али не 
у свим предметима, на пример у осмом разреду за ученике са сме-
тњама у интелектуалном развоју дати су само читанка са поукама 
о језику и уџбеник из математике. Уз списак књига у Заводовом 
каталогу дат је и списак од 26 приручника за наставнике за које 
није назначено да имају одобрење за коришћење, као и уџбеници 
за слепу и слабовиду децу.

Примери добре праксе 

Чињеница је да велика већина просветних радника није до-
вољно оспособљена за процес диференцијације захтева према 
стварним могућностима различитих категорија ученика са посеб-
ним потребама. Неодговарајуће професионалне квалификације 
и понуђено стручно усавршавање које не доприноси стварном 
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оспособљавању наставника за спровођење инклузије, један је од 
значајних проблема у раду са ометенима у развоју. 

Неодрживо је законско решење да са у редовне школе врши 
пријем наставника према стручности за извођење предметне 
наставе по одговарајућим методичким и педагошким принципима 
заснованим на могућностима просечног ученика и да се истовре-
мено врши упис деце којој је неопходна стручна помоћ дефекто-
лога. Стицањем додатног, посебно теоријског знања какво се по 
правилу нуди у понуђеним програмима стручног усавршавања 
или у водичима и приручницима финансираним у оквиру овог 
пројекта, не стичу се неопходне квалификације за рад са одређе-
ним категоријама деце са сметњама у развоју.

Сликовит је пример приручника који је приредила Биљана 
Јањић, Збирка примера инклузивне праксе, Инклузивно образо-
вање, Развој и примена делотворног модела инклузивног образо-
вања у Србији, штампаног 2010. године у оквиру Дилс-а, под по-
кровитељством МПН. Приступ кључним проблемима инклузије 
најбоље одсликава проблематику читавог пројекта – приручник 
није пример добре праксе него жеља, често неоснованих претпо-
ставки и очекивања:

Асистенција у настави и персонална асистенција
Једна од врсти подршке деци са посебним образовним потре-

бама је обезбеђивање и укључивање асистента у настави (педагош-
ки асистент) или персоналног асистента. Асистенција у настави 
може бити веома корисна за квалитетно образовање неке деце, 
али је веома важно прецизно утврдити критеријуме асистенције, 
односно коме се обезбеђује асистенција, зашто, колико дуго, која је 
учесталост, шта је циљ и када одређујемо да више нема потребе за 
асистенцијом. Циљ је квалитетно и потпуно укључивање детета са 
посебним образовним потребама у редовну наставу, а асистенција 
у настави је само један од могућих начина подршке. Асистенција 
мора бити део индивидуалног образовног плана ученика/ученице.

Организовање асистенције такође подразумева добро упра-
вљање и школом и одељењем. На нивоу школе неопходно је ура-
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дити анализу потреба за асистенцијом, а затим обезбедити и орга-
низовати ресурсе – људске, материјално-техничке и финансијске. 
Улога управе школе у овом процесу је од великог значаја. Када је 
у питању управљање одељењем неопходно је добро и прецизно 
организовати наставу, добро планирати и развити сарадничку ат-
мосферу у одељењу (стр. 29)

Евидентно је да се, као ни у законској регулативи, не нуде ре-
шења, само се констатује шта би било потребно, односно пожељно. 

Ако је веома важно прецизно утврдити критеријуме асистен-
ције зашто није предвиђена сигурна стручна подршка да се тај 
важан посао обави? 

Ако је на нивоу школе неопходно урадити анализу потреба 
за асистенцијом, а затим обезбедити и организовати ресурсе – 
људске, материјално-техничке и финансијске, није понуђен од-
говор на питање шта ће се десити ако школа није у стању да их 
обезбеди, а деца су уписана.

Сличну помоћ приручник нуди и у оквиру поглавња Израда и 
примена индивидуалних образовних планова. У примерима добре 
праксе представљени су углавном ведри и насмејани ученици. 

Пример 2:
С. је ведра, весела, оптимистична девојчица, пуна животне 

енергије и радости. Воли музику, глуму и моду. С. је девојчица која 
има церебралну парализу, креће се уз туђу помоћ, носи наочаре и 
слушне апарате на оба уха. Седи у првој клупи и има мањих теш-
коћа у писању. Врлодобар је ђак, заинтересована, вредна, одговор-
на, упорна. Нема проблема у учењу, успешна је у свим предметима. 
Највише воли српски језик, воли да чита и пише песме.

Због С. тешкоћа у кретању ученици њеног одељења имали су 
наставу у учионици која је била најближа улазу у школу. Када је 
С. завршила четврти разред и полазила у пети, појавио се отпор 
родитеља осталих ученика одељења у коме је С. била ђак. Незадо-
вољство родитеља осталих ученика било је везано за ускраћеност 
ученика за кабинетском наставом у предметној настави.
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За С. је промена учионица за сваки час био превелики напор 
и оптерећење. Њени другови и другарице су имали жељу да, као и 
сви остали ученици од петог до осмог разреда, на одређеним часо-
вима буду у опремљеним кабинетима за стрене језике, биологију, 
историју, географију, ликовно, музичко, информатику. Требало је 
задовољити потребе свих ученика, укључујући и С.

Када су се „страсти“ ученика и њихових родитеља узбуркале 
требало је брзо реаговати и наћи решење којим ће сви бити задо-
вољни. До решења се дошло у разговору директора школе, школ-
ског психолога, школског педагога и одељењског старешине.

•	 Припремљен је родитељски састанак на коме су директор, 
стручни сарадници и одељењски старешина у разговору са 
родитељима ученика покушали да заједно направе договор.

•	 Родитељима је предочено да запослени у школи желе да 
свим ученицима обезбеде најбоље могуће услове за учење 
бринући о потребама свих ученика школе и њиховом об-
разовању.

•	 У конструктивном и уважавајућем разговору договорено је 
да ученици С. задрже „фиксну“ учионицу у приземљу шко-
ле, најближу улазу, а да се настава прилагоди ученицима.

•	 Наставници су направили план часова који се због опреме и 
наставних средстава морају држати у кабинетима и план ча-
сова који се могу држати у учионици уз доношење „покрет-
них“ наставних средстава, опреме и материјала.

•	 Следећи корак у договарању био је везан за развој хума-
ности, солидарности и другарства међу ученицима.

•	 Од родитеља је затражена подршка у развоју моралних и 
људских вредности кроз саветовање своје деце да помогну 
другарици у данима и на часовима када ће сви заједно има-
ти наставу у кабинетима: да јој помогну при кретању, да јој 
понесу школску торбу, да се друже са њом...

•	 У данима који су уследили одељењски старешина, школски 
психолог и педагог били су ослонац подршке и разговора 
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са С, њеним родитељима, осталим ученицима и њиховим 
родитељима.

С. је добра другарица, поуздан пријатељ и друг од поверења. 
Својом искреношћу и ведрином задобила је пажњу и љубав 

својих другова и другарица, наставника и запослених. На сваком 
одмору окружена је другарицама које су радо у њеном друштву. 
Комуникативна је, има пуно интересовања, пуно чита и извор је 
бројних информација својим другарицама. Укључена је у рад ли-
терарне секције у оквиру које је добила прву награду на школском 
конкурсу. Објавила је своје песме у збирци „Сто младих талената 
Шумадијског округа“ коју издаје Културно-издавачки центар Срп-
ска кућа из Пожаревца. 

Укључила се у рад ученичког парламента, учествује у школ-
ским приредбама, на школским журкама, одлази на екскурзије.

Запослени у школи су срећни и задовољни што су у правом 
тренутку на најбољи начин прилагодили услове за учење, школски 
простор и организацију наставе тако да се одговори на потребе 
свих ученика.

Пример припремила: Душанка Ћировић, школска психо-
лошкиња-педагошкиња, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, 
Крагујевац

У овом примеру назире се проблем на који се законска регу-
латива уопште не осврће: проблем осталих ученика у одељењу у 
којем је неопходно у већој или мањој мери прилагођавати наставу 
потребама једног или два ученика са сметњама у развоју. Спомињу 
се „узбуркане страсти“ ученика и њихових родитеља, али се у овом 
оптимистичном примеру дошло до решења у „разговору директо-
ра школе, школског психолога, школског педагога и одељењског 
старешине“. Одељењски старешина убедио је родитеље, директор 
остале наставнике и све се у овој причи сјајно завршило. 

Остало је помало нејасно како је девојчица окарактерисана 
као „добра другарица, поуздан пријатељ и друг од поверења, ко-
муникативна, са пуно интересовања, извор бројних информација“, 



282

УСПРС Колико коштају илузије

иједног тренутка уопште била проблем због којег је од родитеља 
„затражена подршка у развоју моралних и људских вредности кроз 
саветовање своје деце“.

Још један пример добре праксе из овог приручника даје лажну 
слику шта је стварно инклузија: 

Дете је у породици припремано за школу, тако да је пре полас-
ка у школу знао да чита и пише. У школи је учио слушајући. Знао 
је пуно причица и песмица. 

Имао је добро развијен речник. У разговору је користио ве-
лики број појмова о којима је могао да говори са разумевањем. 
Препричавао је друговима приче које је читао са освртом на пору-
ку приче, закључцима. Волео је да учи енглески језик...

Пре велике и скупе акције финансирања подршке деци са 
сметњама у развоју и доношења закона који подстиче њихов упис 
у редовне школе, деца са одређеним обољењима и развојним сме-
тњама које не утичу на њихову ведрину, жељу за напредовањем и 
сарадњом нису третирана као посебна у неком посебном смислу. 
Посвећивало им се више пажње, али је то био део разноликости 
коју доноси живот и коју су сви актери у школи примали без икакве 
помпе и привлачења сувишне пажње. 

Укидање категоризације и стварање баријера да се та деца 
касније уопште искључе из система редовног школовања уколико 
пракса покаже да оно није могуће, разоткрива закулисне намере 
иницијатора пројекта који није имао у виду стварне потребе ин-
клузивних ученика и њихових здравих вршњака.

Носиоци пројекта, они који су располагали огромним сред-
ствима из ДИЛС-а, допринели су замени теза. Нико се не проти-
ви раду са децом која могу да учествују у настави и да напредују, 
него насилном увођењу у школе оне деце којој не погодује школска 
стварност каква јесте, него имају заиста посебне потребе које могу 
да задовоље само одређени профили стручњака.
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Резиме 

Из наведених законских и подзаконских аката произилази 
велики број додатних задатака и обавеза који не улазе у норму 
наставника, односно структуру непосредног рада са ученицима. 
Не постоји регулатива за наставнике разредне и предметне наставе 
који раде са једним или више ученика који припадају категоријама 
ученика са сметњама у развоју. 

Након четири године од увођења у законску регулативу ос-
тало је превише недоумица у самој примени законских решења. 
Највећи терет носе ученици, родитељи и наставници. 

Пракса је недвосмислено показала да су у предшколским и 
школским установама као помоћ и подршка неопходни стручња-
ци за специјалну едукацију и рехабилитацију. То отвара питање 
зашто се законом подстиче укидање специјалних одељења, зашто 
стручњаци остају без посла, а у редовним школама деци са сметња-
ма нема ко да помогне уколико се мимо буџета МПН не пронађу 
средства за финансирање потребних кадрова. 

Систем је ову категорију ученика правом на избор у ствари 
осудио на неадекватну подршку у развоју. Инклузија је произвела 
значајан проблем пораста броја ученика који су формално уписани 
у редовне школе, а не добијају образовање које би било у складу са 
њиховим развојним и образовним потребама. Обимни и захтевни 
наставни планови и програми у нашем образовном систему пре-
вазилазе могућности модалног ученика, тј. доминантне већине. 
Ученици са сметњама у развоју не уклапају се у такве програме 
и методе рада што значи да су у постојећем образовном систему 
угрожени, а не подстакнути на развој. 

Прилагођавањем планова, програма и стандарда не бави се 
ни једна релевантна установа него је то препуштено (не)стручнос-
ти учитеља и наставника, односно тимова формираних на нивоу 
школе по критеријумима директора.
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Из наведене анализе закона и правилника произилази да су 
учесници у процесу инклузије законским члановима преимено-
вани у стручна лица за рад са децом која имају посебне потребе:

•	 педагошки асистенти на свим нивоима обуке 
•	 учитељи
•	 предметни наставници 
•	 стручни сарадници
•	 директори
•	 Стручни тимови за инклузивно образовање
•	 Тимови за пружање додатне подршке
•	 Педагошки колегијуми
•	 просветни саветници 
•	 саветник – спољни сарадник
•	 Центар за доживотно учење Универзитета у Крагујевцу
•	 ЦИП-Центар за интерактивну педагогију 
•	 Образовни форум...

Наведени кадрови су након кратке обуке, или још чешће, без 
икакве обуке, на основу иницијалног образовања, унапређени у 
стручњаке који могу да се баве децом која имају сметње свих врста 
и категорија.

Дефектолози који су неупоредиво боље решење од приуче-
них наставника само су поменути у регулативи, али њихова улога 
није јасно дефинисана с обзиром на то да није системски регу-
лисано финансирање за њихов пријем у редовне школе. Уместо 
наставника, било је неопходно системски решити да стручњаци 
тог профила припремају, спроводе и вреднују индивидуалне об-
разовне планове за децу са вишеструким сметњама у развоју која 
су у редовним школама. 

Уколико је недовољно специјалних школа, или нису довољ-
но територијално приступачне, могло се предвидети отварање 
одељења за ученике са сметњама у развоју у редовним школама, 
али према нормативима за рад специјалних школа. 
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Најхитније треба преиспитати законско решења по којем се у 
инклузивном приступу сва деца с тешкоћама у развоју третирају 
једнако, од лаких сметњи до ометености у менталном развоју. 

Министарство је наметнуло један модел рада без уважавања 
социјално-културних разлика, а пре свега и великих разлика у фи-
нансијским могућностима појединих региона. Нису нађена елас-
тична законодавна решења. 

Ни у другим европским и светским системима нису нађена 
решења која би омогућила особама са сметњама да задовоље бројне 
посебне потребе. Чак и у високо развијеним земљама, високо спе-
цијалистички индивидуални рад доступан је само појединцима из 
богатијих друштвених слојева, а не читавој популацији. Тренд ка 
тоталној интеграцији хендикепираних у свету наишао је на многе 
баријере па у том погледу у окружењу влада знатно умеренији оп-
тимизам. Као скуп и неизвестан процес, тотална интеграција је у 
развијеним земљама остала дугорочни циљ, а дотле се примењује 
само за оне особе које, и поред хендикепа и последица које га прате, 
успевају да функционишу у свету неометених. Такав систем био је 
код нас углавном и примењиван – све до реформских иновација.

Најновији сет закона о образовању, усвојен упркос проти-
вљењу стручне јавности и синдиката просветних радника, није 
у складу са европским узорима и садржи неодмерене, радикалне 
захвате који доводе до несагледивих последица. Реформу просве-
те у Србији у великој мери каналишу носиоци пројеката финан-
сираних из иностранства, неутемељених на нашим образовним 
потребама и условима. 

Редовне школе у Србији нису могле на основу недоследне и 
неоперативне законске подршке да постану прибежиште ученика 
свих категорија ометености у развоју јер нису пројектоване тако 
да омогуће телесно инвалидној деци лакше кретање (улази без 
архитектонских баријера, специјални лифтови, прилагођени то-
алети). Осим тога, не функционишу по флексибилном систему, 
немају остале неопходне материјално-техничке услове нити кадар 
стручан за пружање подршке ученицима са сметњама у развоју. 
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Такве школе су још увек ретке и у друштвима која немају већих 
материјалних проблема. 

Пракса је одмах препознала поједине скривене намере уве-
дених новина:

Реформом се трошкови општег образовања у што је могуће 
већој мери преваљују на леђа грађана, да би се држава ослободи-
ла „сувишних“ трошкова, а у ствари лишила основне контролне 
полуге свог будућег опстанка и развоја: квалитетног образовања 
својих грађана. У том правцу су усмерени сви појединачни аспе-
кти најновијих реформи: инклузија са индивидуализованим про-
грамима рада, потенцирање ученичких права уз обесправљивање 
наставника као васпитача, немогућност коришћења педагошких 
казнених мера и многи други… (Инклузија, експеримент или стра-
тегија, сајт УСПРС)

Наставник данас мора да поседује широке компетенције: 
али сигурно не може бити подједнако експерт и за предметне 
дисциплине и поседовати наставничке вештине истог нивоа као 
стручњаци у инклузивном образовању. Иницијално образовање 
не припрема наставнике за адекватно имплементирање инклузи-
вног образовања па је питање зашто се одступило од досадашњег 
приступа у образовању одређених категорија ученика. Било је 
много упутније унапредити постојећи систем и постојеће ресурсе, 
уместо стварања потпуне конфузије. Велика опасност прети од не-
достатка анализе предузетих мера и контроле утрошка огромних 
финансијских средстава, а још већа од тога што није било процене 
успешности спроведених активности, прикупљања и обелодањи-
вања резултата спроведених мера. 

Евалуација пројеката из области инклузије није извршена, 
односно није узета у обзир као основа за нове реформске захвате 
у овој области. Нико нема податке о томе колики је њен допринос, 
односно колико је штетних последица.

Др Александар Липковски, професор на Математичком фа-
култету у Београду, говорећи о уништавању национално свесне 
интелигенције упозорава:
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Генерално гледано, просвета у Србији данас је у много горем 
стању него пре двадесет година, а проблеми су много већи у првој 
деценији овога века него крајем прошлог, и директна су последица 
неразумних реформи преузетих из „просвећене“ Западне Европе, 
чији је главни циљ уништавање национално свесне интелигенције 
и деградација укупног интелектуалног нивоа просечног грађани-
на... (17. јул 2013. ВАСЕЉЕЊСКА ТВ)

Оливера Крупеж
Професор српског језика и књижевности
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ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И ПРАВОПИС

Тамо где нестане ћирилице и српског језика врло брзо 
нестане и Срба, истина је која се прећуткује, док се истовремено у 
школски систем Републике Србије уводе новопроглашени језици 
успостављени некаквом скупштинском већином. Такво деловање у 
образовању започело је на северу наше републике а наставило се и 
у Рашкој области, супротно лингвистичкој науци, језичкој пракси, 
вековној традицији и здравом разуму, а све ради јефтиних дневно 
– политичких потреба, при чему се напушта и другом препушта 
језичко благо нашег народа, не схватајући да се тако топи и његова 
суштина, идентитет и сече корен који нас држи столећима, јер без 
свога језика и ћирилице престајемо да постојимо као посебна 
нација. 

  Својим поступцима у затирању српског писма и језика, као 
својеврсном наставку политике новосадског договора из 1954. 
године, када су српски лингвисти по диктату српских комуниста 
препустили свој језик другима и који је увођењем лажног богатства 
са два писма довео до сумрака ћирилице, данашњи „експерти“ 
налазе суптилније начине за порицање сопственог језика и писма. 
Новосадски договор престао је да важи свуда осим у главама 
домаћих лингвиста и, на наше разочарање,  појединих књижевника. 
Ако је неко стручан и образован, поготову ако је образовање 
стекао по с-х моделу, не мора аутоматски бити способан да разуме 
позадину процеса, којим се задаје судбоносни ударац свему што 
подсећа на темељно српско. Или се ради о свесном диктату оних 
што не одустају, јер су нашли смишљену формулу са два писма, 
две аутономне покрајине, два дијалекта, два ратна покрета са две 
идеологије, као највећим „богатствима“. Само то „богатство“ није 
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западало другим народима, било је резервисано искључиво за 
Србе, сервирано од стране њихове елите, добро плаћене за такве 
послове. 

Уместо да се налазе начини да се зауставе вечите двојбе 
и поделе у народу и коначно интегрише ћирилица у све поре 
друштвеног живота, јер „тамо где јединство влада ту станује 
Бог“ и да напокон „плетемо своју националну песму сходно 
својим моћима“ како,макар апокрифно, каже деспот Стефан 
Лазаревић, институције српске државе настављају са политиком 
самопорицања српске културе и духовности.

Другачије не можемо разумети а камоли оправдати када 
Министарство просвете и Матица српска на почетку 21. века 
настављају да претварају Србију у својеврсну културну и духовну 
колонију Запада сводећи је на србијанску и подкултуру суседне 
Хрватске. Водеће културне институције остаће упамћене и по 
непрестаном залагању за увођење латинског писма у образовни 
систем Србије као и штампању српско-хрватског речника супротно 
традицији и супротно Уставу и Закону републике Србије. После 
неуставног Правописа 2010. године, где је латиница први пут у 
историји именована стандардним писмом српског језика, сада 
се предлогом закона о основном образовању покушава латиница 
увести и озаконити и када је школска евиденција у питању или 
издавање јавних исправа: ђачких књижица, сведочанстава, 
уверења и осталог. 

Тако је чланом 86 предложеног Закона о основном образовању 
омогућено да се за званичну писану документацију у школама, 
поред ћирилице користи и латинично писмо – незабележено у 
историји српске просвете, али и супротно Уставној одредби (члан 
10) „да је у Србији у службеној употреби српски језик и ћириличко 
писмо“. 

Чланом 89 предложеног закона је дато за право онима који 
то желе да јавне школске исправе издају на српском језику и 
латиничном писму. Дакле, ко буде хтео, по својој сопственој 
вољи и опредељењу, моћи ће да издаје ученицима и сведочанство 
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на латиници, као незабележен случај у историји писмености 
овога народа и као пример брисања свега што нас је чинило 
православним Србима почев од свете браће Ћирила и Методија, 
који су први уждили кандило писмености и благослов слова, 
до светог мученика Петра Зимоњића, митрополита сарајевског, 
кога су усташе убиле јер је одбио да у црквеној администрацији 
ћирилицу замени латиницом. Оно чиме смо сведочили векови-
ма да смо Срби и да смо деца Светога Саве, предаје се на вољу 
и лично нахођење и тумачење управним органима сваке школе 
појединачно, као још један очигледан пример растакања српске 
свести, духовног бића и идентитета сваког појединца и, оно што 
је најопасније, наставак разарања суверенитета и јединства српске 
државе.  

Никада у својој историји од настанка српске државности и 
писмености, није у српској просвети издавано сведочанство осим 
на ћирилици. Другачије је било могуће само када је Србија била 
окупирана као у време аустро-угарске окупације Србије 1915 – 
1918. године. 

Да ли се настављањем политике према српском писму жели 
продужити даљи губитак суверенитета српске државе и показати 
да нам ништа није свето и да је затирање ћирилице, даља латини-
зација и кроатизација општеприхваћен процес урушавања свега 
националног зарад неизвесне европске будућности?

Да ли је дошло време за одрицање од наше прошлости и наших 
часних предака и да ли је почело спровођење захтева о промени 
колективне свести као што је то јавно, нескривено и недостојно 
тражено од нас. Ми знамо да „без ћирилице нисмо оно што морамо 
бити, ми без ње нисмо Срби.“ (проф. Лазо М. Костић)

Треба ли подсећати државне структуре да Међународни стан-
дард 12199 не наводи српски језик као језик који користи латинич-
но писмо и да се све написано на таквој – Гајевој абецеди бележи у 
корпус хрватске културне баштине? Супротно другим европским 
народима који уз свој језик имају само једно писмо, српском народу 
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се непрестано подмеће теза о богатству са два писма, иако је то ос-
нов за растакање нације и представља извор непрекидних подела.

Ако као народ пристанемо на оваква понижења, показујемо 
се недостојним својих цивилизацијских тековина и прелазимо 
у повлачење и тамо где нема нити једног ваљаног разлога за 
попуштање и промену своје историјске свести. Непрестано 
народно повлачење, засигурно потенцира мањак самопоуздања и 
воље да се може кренити напред. Као и увек, проблем је у главама 
и пројектованој свести о другоразредној улози која нам припада у 
свим расподелама на „међународном“ тржишту .

Зато је стварање суштински јаке основе, духовног преображаја 
и враћање традиционалним и провереним вредностима предуслов 
за сваки, па и економски, просперитет. И питање ћириличног 
писма, као стуба националног идентитета, не треба везивати само 
за историјску, духовну или културолошко-социјалну тематику, 
већ је то питање  од егзистенцијалног значаја за неприхватање 
наметнуте свести о вреднијем туђем писму и потпуној доминацији  
стране (пре свега западне) технологије. Када се уз подршку 
домаће политичке елите и увозничког лобија, крене у формирање 
поданичког менталитета а тиме и пристајања на разне врсте 
самопорицања, постаје прихватљиво и пожељно, да се,зарад ничега, 
одричемо сопствених вредности. Историјски је препознатљиво 
да појединци који су решили да промене свој српски идентитет, 
тај пут свесно започињу прво напуштањем свог писма. Наравно, 
то им се не може бранити. Овде се и не ради о њима и њиховом 
искушењу на путу који су самоиницијативно одабрали. Оно на 
шта имамо право је да такве појаве називамо правим именом и 
по прихваћеним друштвеним теоријама дефинишемо на једино 
прихватљив начин. Уосталом, православни човек са вером у срцу 
и не може другачије него да шири истину и само истину, ма каква 
она била.

Миодраг Којић, 
потпредседник удружења „Ћирилица“
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АКАДЕМСКИ КАПИТАЛИСТИ ПРОТИВ СРПСКОГ 
ОБРАЗОВАЊА

Најпре бих желео да свесрдно подржим настојања Уније син-
диката просветних радника Србије да се кроз конференције и пуб-
ликације повежу наставници на универзитету, професори средњих 
школа и стручњаци који се баве питањем образовања. Важан је 
сусрет различитих искустава и оптика посматрања једног процеса 
како бисмо могли, сви заједно, боље разумети оно што се данас де-
шава у српском образовању. И нравано, да бисмо могли заједно да 
утичемо на уобличавање и споровођење државне политике, барем 
када је реч о овом важном сегменту нашег друштвеног живота.

Друго на шта бих хтео да скренем пажњу јесте то да већ постоји 
неколико зборника радова са оваквих или сличних конференција 
које бисмо морали да имамо у виду код наших даљих расправа (да 
не бисмо сваки пут почињали испочетка). У том смислу слободан 
сам да вам скренем пажњу на конференцију Српског социолош-
ког друштва Друштвене промене у Србији и реформа образовања 
(2011), на којој је поднето тридесет и седам квалитетних реферата, а 
који су затим објављени у два тематска броја наших угледних часо-
писа: у Националном интересу1 и у НСПМ2. (Напомињем да су оба 
часописа доступна за бесплатно преузимање преко доле наведених 
интернет адреса). Такође, врло информативна и инструктивна су 
и два зборника са конференција које је раније организовала уп-
раво Унија синдиката просветних радника Србије: Образовање 

1  http://www.nacionalniinteres.rs/ni-2011-broj-03.pdf
2  http://ssd.org.rs/images/stories/nspm.pdf
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у Србији данас (2010)3 и Ко и како вреднује образовање (2013)4. 
(И ова оба зборника су доступна за бесплатно преузимање преко 
наведених интернет адреса).

Све ове публикације су добар извор за утемељење критичког 
промишљања о стању у српском образовању. Мени, као универ-
зитетском професору, нарочито су значајне публикације Уније, 
будући да ми оне откривају реално стање нашег средњег образо-
вања – пре свега гледано из угла просветних радника који у њему 
раде. Неки кажу да су ове наше конференције састанци исто-
мишљеника који се једни другима непрестано жале на исте ства-
ри. Али наши састанци су важни не само зато што упоређујемо 
и допуњујемо искуства, изоштравамо своје критичко мишљење 
или сазнајемо за нове аргументе који то мишљење утврђују, већ 
и зато што све то доприноси уобличавању свих нас као критичке 
интелигенције. 

Критичка интелигенција смо сви ми овде, сви који критич-
ки размиљамо о друштву, па и о образовању. И један од главних 
разлога нашег садашњг рђавог стања јесте управо то што наша 
критичка интелигенција није била довољно критична. Она је, 
слободан сам да оценим, била доста наивна током последњих го-
дина „приватизације“, различитих „реформи“ и „усклађивањима 
са европским стандардима“, укључујући ту и „реформу средњег и 
основног образовања“, као и „болоњизацију“. Она је имала преви-
ше поверења у „реформаторе“, она је имала „спуштен гард“ када 
су разни сумњиви поправљачи са ниподаштавањем говорили о 
нашем школству и о нама као просветним радницима. Наша инте-
лигенција је ћутала и примала сумњиве одлуке као готове ствари, 
укључив и оне у просвети. Стога се не треба чудити да смо данас 
дошли овде где јесмо. 

3 http://www.unijasprs.org.rs/images/stories/Obrazovanje u Srbiji danas.pdf
4 http://www.unijasprs.org.rs/images/stories/images2011file/nd/Ko%20i%20

kako%20vrednuje%20obrazovanje%20u%20Srbiji.pdf
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У том смислу бих желео да наставим своја размишљања и 
истраживања која сам презентовао у поменутим зборницима5, с 
тим што ћу овога пута нагласак ставити на неке феноменолошке 
аспекте проблема „либерализације образовања“.

Ова синтагма „либерализације образовања“ заправо је само 
идеолошки кишобран који треба да покрије један други, изузет-
но опасан процес – комерцијализацију образовања. То је процес 
којим се врши комодификација (претварање у робу) знања које се 
преноси на млађе нараштаје, као и меркантилизација система об-
разовања (претварање просветних установа у тржишна, профит-
на, па и чисто трговачка предузећа). Нема сумње да се део услуга 
образовања може третирати као давање тржишна услуга – пого-
тово када је у питању обука за стицање специфичних техничких 
вештина тражених на тржишту рада. Али потпуно је апсурдно 
такав концепт проширити на цео образовни систем, а нарочито 
на високо школство, односно на универзитет. 

Проблем је у томе што је хумболтовска концепција универзи-
тета као заједнице професора и студената који аутономно изграђују 
и преносе знање искључиво у складу са академским стандардима 
замењена концепцијом по којој најпре професори своја статусна 
овлашћења да потврђују студентско знање (путем оцена) продају 
власнику универзитета, а онда он њихове оцене студентског знања 
– наравно, по далеко вишој цени – продаје самим студентима, као 
купцима. Студенти, дакле, не добијају оцене од професора на ос-
нову класичних академских стандарда (тј. знања), већ на основу 
уписнине које су платили власнику универзитета.

Јер, као што је добро уочено у нашој стручној литератури, 
„новоформирани приватни универзитети не склапају пословне 

5 Слободан Антонић, „Светска банка против српских школа“, Образовање 
у Србији данас, http://www.unijasprs.org.rs/images/stories/Obrazovanje u 
Srbiji danas.pdf, стр. 73-80; Слободан Антонић, „Реформа образовања у 
Србији и транснационалне структуре“, Нова српска политичка мисао, 
http://ssd.org.rs/images/stories/nspm.pdf, стр. 5-24.
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аранжмане са студентима којима би требало да понуде, ако не вр-
хунско, а оно бар што боље знање, већ са родитељима којима они 
нуде једино што њих у процесу школовања њихове деце занима, а 
то је диплома. Дефинитивно, у нашим условима коначни производ 
образовног процеса на приватном универзитету није стручњак 
већ диплома. Уместо да буду образовно-научна институција ови 
факултети масовно постају ’привредна друштва за фабриковање 
диплома‘“6.

Идеја да ће овакву девијацију образовног система исправити 
„закони тржишта“ веома је наивна. Јер, као што видимо, универ-
зитети који послују према принципима комодификације и меркан-
тилизације академских статусних овлашћења не само да не нестају, 
већ и даље сасвим лепо напредују (у смислу профитабилности). А 
нарочито лепо „напредују“ њихови власници.

Да бих илустровао како изгледају ти отровни плодови комер-
цијализације нашег високог школства, послужићу се чланком који 
је недавно објављен у извесном ревијалном магазину који прати 
српски џет сет7. Ту се, најпре, каже да је „од 12. до 14. јуна у Кану 
одржан велики међународни скуп под називом ’Виндзорске де-
бате‘“ и да је „овај форум организовао универзитет Мегатренд“. 
Даље се вели да је „овај спектакуларни догађај, који је одржан у 
луксузном хотелу ’Карлтон‘, обиловао гламуром, али и тајнови-
тошћу, пошто се резултати ’Дебата‘ у потпуности не презентују 
широј јавности, већ британској влади, а често и премијеру Велике 
Британије“.

6 Слободан Миладиновић, „Модернизација друштва Србије и реформа 
образовања“, Нова српска политичка мисао, http://ssd.org.rs/images/
stories/nspm.pdf, стр. 25-52; навод је на стр. 36.

7 „Мића и Милица Јовановић: Журка поводом ’Виндзорских дебата‘ 
на имању у Кану“, Hello! magazin, 24. јуни 2013, www.hellomagazin.rs/
top-story/mica-i-milica-jovanovic-zurka-povodom-vindzorskih-debata-na-
imanju-u-kanu/
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Овде ћу на тренутак застати како бих се запитао – какав је 
то научни скуп који „обилује тајанственошћу“, односно чији се 
резултати у целости не представљају јавности? Није ли смисао на-
учног рада управо јавна верификација истраживачких резултата 
од стране научне јавности? И какав је забога то научни скуп чији се 
разултати саопштавају само једној влади? Какве везе има универ-
зитет из једне земље са владом друге? И да ли ико ко има здравог 
разума може да замисли да британска влада плаћа једном српском 
универзитету да јој ради стратешке процене? О чијем трошку је 
организовано ово „гламурозно и тајновито“ окупљање? О трошку 
Мегатренд универзитета?

Тешко је, наравно, из овог чланка, објављеног у ревијалној 
штампи, проценити озбиљност неке научне конференције. Али 
сам начин на који је та конференција представљена врло много 
говори пре свега о власнику Мегатренд универзитета, о његовом 
систему вредности, па онда и о читавом његовом универзитету. 
А не заборавимо, реч је о универзитету који има 19 факултета и 
виших школа у 8 градова Србије, универзитету који остварује го-
дишњи приход и до 37 милиона евра8, и који је, уз све то, дао нашег 
садашњег министра просвете.

Али, да видимо шта се даље каже у чланку. „Наши новинари 
присуствовали су овом скупу и том приликом били су гости на 
имању професора Миће Јовановића и његове супруге Милице“. 
Скрећем вам пажњу да се власник Мегатренда у овом чланку не-
престано титулише са „професор“. Та реч је, очигледно, у нашем 
друштву још увек статусна етикета. Али, само је код власника Ме-
гатренда та статусна етикета праћена и посебним материјалним 
показатељима. „Наиме, професор Јовановић већ четрнаест година 
живи у Кану и, судећи по угледу који тамо ужива, познанствима 
и стилу живота, аутентични је становник овог града на Францус-

8 www.pressonline.rs/info/politika/123465/prosvetna-mafija-ne-voli-
megatrend.html
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кој ривијери“. Следи опис куће власника Мегатренда: „испред бо-
жанствене француске виле, поред базена, брачни пар Јовановић 
организовао је журку за памћење. Рајски амбијент, са пригушеним 
осветљењем свећа, шумовима природе, уз савршену храну, најфи-
нија вина и локални бенд који је предивном музиком забављао 
госте, учинио је ово дивно канско вече незаборавним за сва чула“. 

Затим се прелази на опис друге куће ректора Јовановића: 
„Други дом Јовановића налази се у елитном Мужану, на брежуљци-
ма изнад Кана, а прве комшије су им Ана Пикасо, унука славног 
сликара Пабла Пикаса, као и бивши амерички потпредседник Ал 
Гор. Куриозитет имања је што је реч о модерној вили са израженим 
елементима провансалске архитектуре. Изграђена је на темељи-
ма старе, срушене куће у којој је, од 1961. до 1964. године, живео 
славни холивудски глумац Чарли Чаплин. Професор Јовановић је 
нову, готово завршену кућу купио од архитекте Мишела Гринера, 
и у завршници јој дао свој печат. (...) Вила брачног пара Јовановић 
налази се у врту површине веће од једног хектара. Врт је подељен 
на две целине. Први део одише мирисом лаванде и Провансе, на 
улазу су меморијални камен и бронзана плоча у спомен Чарлију 
Чаплину. Наставља се беспрекорним травњаком, по коме су ‘раз-
бацане’ скулптуре познатих француских мајстора (Тицијан, Зито, 
Сипре…) и завршава се великим базеном. Други део имања је ’Ја-
пански врт‘, са ретким, егзотичним дрвећем и малим језером у 
коме пливају разнобојне, разноврсне врсте риба. Сâм ентеријер 
виле од шестсто деведесет квадрата изразито је модеран, а на-
мештај је дизајнирао познати Филип Старк“. 

Коначно, у завршници чланка, пошто су описане обе виле у 
Кану „професора Јовановића“, прелази се на опис његовог „живот-
ног стила“. „Професор Јовановић је, иначе, познат по свом изузет-
ном и аутентичном животном стилу. Поред уметничких дела, љу-
битељ је и олдтајмера, па у својој колекцији у Кану, између осталих, 
има и ’мерцедес 600‘, који је припадао иранском шаху Рези Пахла-
вију, као и ’ролс-ројс‘ из 1963. године, који је припадао британској 
краљевској породици. Врстан је познавалац и љубитељ вина, па је 
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чест гост у винаријама на дегустацијама. Осим ’бордоа‘, омиљена 
вина су му и ’минути‘, винограда са обронака изнад Сен Тропеа и 
не пропушта да, на путу за ово познато стециште светског џет-сета, 
сврати у ову винарију и одабере понеку боцу за свој подрум, који 
броји неколико хиљада флаша одабраних вина“. 

Али, најлепше следи на самом крају чланка, где се описује по-
слуга „професора Јовановића“. Ту извештачи ревије Hello! кажу 
ово: „На крају посете, осим људи из обезбеђења, испратили су нас и 
Руби и Хозелито, брачни пар са Филипина, који су у професоровој 
служби пуних једанаест година. Факултетски образовани, са из-
ванредним знањем француског, енглеског и шпанског језика, они 
брину о имању целе године, и када брачни пар Јовановић борави 
на њему и када је одсутан. Њих двоје труде се да што чешће и што 
дуже буду у овом ’рају на земљи‘.

Тако је слика о раскоши („стилу живота“) у којој ужива „про-
фесор Јовановић“ комплетирана – од две виле у Кану, преко ролс-
ројса и „неколико хиљада флаша одабраних вина“, до послуге са 
факултетским дипломама и „са изванредним знањем француског, 
енглеског и шпанског језика“. Основни извор новца за овакву рас-
кош може бити само Мегатренд универзитет, те стога с правом мо-
жемо назвати „професора Јовановића“ академским капиталистом. 
(Он се, наравно, никако неће сложити са овом оценом јер је, „про-
фесор Јовановић“, по сопственој изјави – „левичар“! „Ја никада ни-
сам крио своју идеолошку припадност“, каже он, „од 18. године сам 
левичар, а Мегатренд је одавно познат као ’црвени универзитет‘”.9 
Јовановић – „левичар“, а Мегатренд – „црвени универзитет”: заиста 
је идеолошка искривљеност самоперцепције чудесна ствар)

Али, где су академски капиталисти ту мора да постоји и ака-
демски пролетаријат. И доиста, плате професора и асистената на 
Мегатренд универзитету су, како се може чути од наших колега 

9 www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Koliko-kosta-besplatni-indeks-Megatren-
da.sr.html
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које тамо предају (а то је неких 615 професора и 143 асистената10), 
далеко мање него на државним факултетима. Недавно ми се један 
колега, асистент на Мегатренду, пожалио да му је плата, са пуним 
фондом часова, 26 хиљада, те да са тако малом платом „не може 
ни да се ожени“. Стога, јасно је да је један део свих тих канских 
вила, мерцедеса и одабраних вина „професора Јовановића“ плаћен 
из новчаника академског пролетаријата ког „власник Јовановић“ 
запошљава на свом универзитету.

Али, то наравно није цео извор канске раскоши „професора 
Јовановића“. Њен главни извор се заправо може назвати криво-
творењем академских сертификата које се обавља на овом универ-
зитету. Када су „професора Јовановића“ упитали како објашњава 
тако високу пролазност на Мегатренду – која је, по признању ње-
говог власника, „око 65 одсто“11, док се по другим изјавама креће 
и између „80 до 90 одсто”12 – он је одговорио да је то стога што 
су професори и асистенти на Мегатренду „нашим студентима на 
располагању нон-стоп, па код нас не може да се деси да студенти 
изађу на испит, а да нису спремни“13. Дакле, чак и по објашњењу 
власника Мегатренда, висока пролазност се остварује додатним 
радом професора и асистената који су за то још и готово двоструко 
слабије плаћени него њихове колеге на државним универзитетима.

Али, у ово објашњење власника Мегатренда може се поверо-
вати једнако као и у његову тврдњу да је „левичар“, те да је ње-
гов универзитет „црвени“. Објашњење је, наравно у системској 
корупцији, а пре свега у привилегији добијеној од државе да се 
дипломе универзитета могу продавати – дакле, не издавати као 

10 www.pressonline.rs/info/politika/123465/prosvetna-mafija-ne-voli-
megatrend.html

11 www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:375563-Megatrend-
Solidarni-i-u-krizi

12 www.blic.rs/Vesti/Drustvo/345256/Studenti-Megatrenda-dali-Zarku-
Obradovicu-najvise-ocene

13 www.pressonline.rs/info/politika/123465/prosvetna-mafija-ne-voli-
megatrend.html
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уверења о знању, већ продавати, као што се продаје свака роба: за 
новац. Јер, када студенти кажу да се „на Мегаблеји“ испити полажу 
по начелу „Увече прелисташ, ујутро заблисташ“, тиме само описују 
предузимачку логику нашег приватног образовања. А по њој „сту-
дент који на време заврши годину сигурно уписује наредну (и даље 
плаћа високу школарину), а онај који не оствари услов врло веро-
ватно може одустати од даљих студија и тиме престати да доноси 
приход газди“14. Због тога се онда и врши притисак на тамошње 
наставнике да што више студената пропусте на својим испитима.

Што је најгоре, овај се тренд деградације академских ева-
луација и сертификата преноси и на државне факултете. Тако је 
на некима од њих већ „надјачао страх да ће родитељи своју децу 
уписивати на приватне факултете где се лако долази до коначног 
производа образовног процеса – дипломе. Због тога професори 
државних факултета који су подлегли првом удару тржишне кон-
куренције трпе страховите притиске својих шефова да повећају 
пролазност на својим испитима“15. 

Не могу а да не закључим да образовни систем у једној малој 
периферијској земљи не може да почива на комерцијализацији ви-
соког образовања, па ни на толерисању приватних универзитета 
којима је главни циљ – профит. Такви приватни универзитети су 
рак рана целог српског друштва, и та рана мора бити што пре са-
нирана. Не само због тога што дипломе ових универзитета немају 
стварну академску вредност, већ зато што оне немају заправо ни 
тржишну (комерцијалну) вредност за њихове носиоце – јер посло-
давци добро знају какво знање стоји иза њих. 

Али, ова образовна мегапревара могућа је само на основу сис-
темске корупције, у којој учествују многи актери – од политича-
ра, који узимају мито у виду докторских и мастер диплома ових 
универзитета (не искључујући ни неке друге облике мита), преко 

14 Миладиновић, исто, стр. 44.
15 Миладиновић, исто, стр. 37.
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родитеља који се надају да ће куповином факултетских диплома 
„обезбедити“ својој деци будућност, до самих студената који се 
заносе да ће њихове дипломе стечене по начелу „Увече прелисташ, 
ујутро заблисташ“ ишта вредети на стварном тржишту рада (не 
само страном, како им је сугерисала рекламна кампања „Заврши 
Мегатренд и пали!“16, већ и домаћем, где ће већина њих морати да 
тражи своје ухлебљење).

Немам никаквих илузија да ће ова рак-рана нашег друштва 
бити излечена – а она се може изулечити једино радикалним мето-
дама, то јест одбијањем акредитација већине факултета с ових уни-
верзитета у наредном акредитационом циклусу. Али, морало би се 
преузети нешто како би се ограничила штета која се свакоденвно 
наноси нашем друштву. Лично се залажем за то да се могућност 
пријема у све врсте државне (јавне) службе – од чиновника, до ле-
кара и професора – ограничи искључиво на дипломце државних 
факултета, као и да се уведу посебни државни испити за дипломце 
приватних факултета који хоће да се запосле у јавном сектору.

Само одлучна државна просветна политика може да преду-
преди штету коју ће нашем образовању и нашем целом друштву 
да нанесу академски капиталисти. Али нажалост, ми не само да 
више немамо озбиљну националну просветну политику, ми више 
немамо ни озбиљну државу. И управо то је корен свих ових зала.

Слободан Антонић
редовни професор

Филозофски факултет Београд

16 www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2011&mm=03&dd=24&nav_
id=501421
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У овом делу својих метапедагошких истраживања, имао сам 
над собом, као ноћну мору, масу све нових и нових чињеница 
којима се манифестује стање образовања у Србији као последица 
трапаве реформе која је пре више година добила мистичан назив 
болоњски процеси, а чије су идеолошке и политичке претпоставке 
биле тема мог излагања у књизи „Метапедагогија I“.

У уверењу да не треба болоњистима посветити више ни грам 
пажње, јер они у својој маргиналности то и не заслужују (зато су 
овде максимално избегавана имена протагониста јер и тако при-
падају забораву), одлучио сам да овом делу дам назив који такође 
може бити симболичан, но којем је потребно и додатно објашњење, 
пошто ту није реч о некој недођији, већ о последици једног конрет-
ног догађаја с почетка прошлог века а који је имао сасвим конкрет-
ни узрок. Да би ствар била јаснија, приложио сам и илустрацију:

Нагасаки, Јапан, 1945.



306

УСПРС Колико коштају илузије

Мислим да ова слика са „терена“ најбоље илуструје стање об-
разовања у Србији након последње спроведене реформе, на трагу 
тзв. Болоњских процеса.

У исто време, и то је оно око чега се сви морамо сложити, 
било би крајње погрешно и тенденциозно рећи да заклињање у 
тзв. Болоњске процесе и нужност њиховог спровођења није дало 
и позитивне резултате.

Притом, не мислим на непосредну материјалну корист коју су 
од тога имали њени промотори и њене ударне песнице оличене у 
Националном савету за образовање и тзв. Акредитационој коми-
сији (величини чијих материјалних трошкова никад нећемо ући 
у траг1), већ и на нека крајње позитивна сазнања до којих се не би 
дошло да се није десило и не дешава то што се и даље дешава.

Дакле, изложити само негативну страну реформе образовања 
која се одвија у Србији, а која јесте неспорна и евидентна, значило 
би бити једностран и тенденциозан. Свако ко о томе пише мора 
показати високи степен разумевања за поборнике реформе обра-
зовања у Србији. Многи од њих, као што сам већ више пута исти-
цао, искрени су у својим намерама. Посебно они који кликћу како 
реформа није добра али је зато неминовност (без намере да макар 
оставком у националном савету или акредитационој комисији са-
чувају свој духовни интегритет и не заврше у шизофренији).

Болоњизација образовања у Србији указала је на неколико ре-
алних момената: пре свега, показало се да неке образовне установе 
не испуњавају основне критеријуме за опстанак. Но, то је симптом 
карактеристичан за стање у образовању у последњих десетак го-
дина, када су се на рачун државних факултета почели отварати и 
приватни факултети (стидљиво), а потом приватни универзитети 
(дрско), без икаквих услова за рад, но, који су за новац издавали ди-

1 Уосталом, већ наглашено, и то јасно стоји и у европским документима 
која се тичу болонјских процеса, да они много коштају. Зато је нормално 
да су они у Србији у потпуности „плаћени“ новцем који је отет образо-
вању.
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пломе (што масовно чине и данас, само у далеко организованијем 
и маскиранијем облику).

Зато, посебно кад је о приватним универзитетима и факул-
тетима реч, многи су били принуђени да купују наставнике (на-
рочито међу министрима, будућим, садашњим, као и утицајним 
државним чиновницима који су преко ноћи постали „научењаци“), 
да иду у процес акредитације, и свесни реалног неиспуњавања ус-
лова за постојање, од самог почетка с рекламом у интернету, из-
двајали су знатна финансијских средстава за побољшање животног 
стандарда чланова акредитационих комисија, што је израз високог 
професионализма власника факултета али и перманентне бриге за 
проверене државне и партијске кадрове 2.

Постоји висока вероватноћа да се никад неће знати колико „бо-
лоњизација“ досад кошта, и колико ће надаље као део системског 
процеса коштати, али ће се моћи анализирати њени резултати који 
већ личе на горе приложену фотографију са терена3, будући да се за 
болоњизацију образовања више издваја, него за само образовање. 

Ниво образовања увођењем нових програма и сулудим инсис-
тирањем на једносеместралним предметима, јесте знатно срозан 
у односу на претходни, али је, много напреднији и револуционар-
нији, јер је знатно пасуљарнији, те студентима у великој мери 
олакшано студирање, пошто ће у будућности с много мање знања 
излазити с разних факултета, много мање оптерећени бригама, 
посебно кад је реч о новокомпонованим универзитетима с чудним, 
страним називима трендова или градова.

Ситуација се знатно побољшава и тиме што је сада могуће 
на приватним факултетима по кратком поступку докторирати и 
Србија у последњих неколико година има на хиљаде нових доктора 
наука, далеко горих од оних који су болоњизацију иницирали, али 
доктора, са свим правима који из тога следе јер се држава од њих 
не може оградити будући да су они сами држава.

2 Сетимо се легендарне изјаве друга Фадиља Хоџе: „Чувајмо кадрове!“.
3 img13.nnm.ru/0/c/8/d/a/0c8da77ddb459facfa6417
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Није нимало случајно што су многи власници новооснованих 
приватних универзитета постали они, који о тој сфери делатности 
доскора појма нису имали, а који су до првог новца на посве други 
начин дошли, видећи у сфери образовања велики извор профита, 
посебно кад је реч о факултетима за менаџмент, и сличне посло-
ве где се безбедно и безодговорно продаје магла4. То је добро, јер 
лепо је да се што већи број људи укључи у процесе образовања од 
писања преко огласа семинарских радова (ко може испитати на 
хиљаде студената у једном року, а већ су платили поштено испит), 
до писања дипломских и магистарских (мастер) радова.

Захваљујући процесу болоњизације, на видело је дошло и 
стање наставе на универзитетима, чије одржавање у ранијим пери-
одима није долазило под знак питања; сада, ангажовањем једних те 
истих наставника на много места, да би се оправдала егзистенција 
фантомских приватних факултета (у неким земљама у транзицији 
такви се већ увелико затварају а њихови власници стечене паре 
улажу у нове профитне области), дошло је до тога да се нигде више 
настава не држи чиме се регуларност студија доводи у питање.

Међу наставницима, посебно онима научно неспособним, али 
способним по другим параметрима, дошло је до такмичења у томе 
ко ће бити ангажован на више факултета. Услед њихове неопход-
ности, посебно на брдовитом Балкану, ангажују се у више држава 
с пуним радним временом (због брдовитости) и неки успевају да 
покрију по седам и више факултета које обиђу макар једном у се-
местру.

4 У опасности су егзактне а и неке практичне науке, као што је медицина, 
но то неће угрожавати здравље промотора болоњских процеса, будући 
да ће они увек бити у могућности да с партијским парама лече у Швајцар-
ској или некој другој земљи коју су Болоњски процеси заобишли. На-
жалост, има индиција да се почињу откривати и приватни медицински 
факултети, али они који их буду завршили неће отићи у бели свет, нити 
радити у Хјустону, већ ће „лечити“ српску сиротињу и Цигане (за које 
Европа Србију претвара у рајски резерват масовно и х експортујући).
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Тако се начинио велики помак у српском образовању. Створе-
не су бригаде летећих комби-професора, међу којима су значајно 
логистичко место имали и министри образовања, вера, трговине... 
То је оригинални допринос Србије болоњским процесима, нови 
српски бренд, за што Србија још увек није адекватно у Европи и 
награђена и још увек се чекају медаље, легије части, палме, хри-
зантеме и кактуси...

Поливалентна ангажованост наставника-плаћеника имала је 
и позитиван утицај на учвршћивање братства и јединства у сфери 
образовања. Ко птице ластавице летећи наставници налазе се у 
Новом Саду, Београду, Нишу, Лепосавићу, на Палама, у Бањалуци, 
и то не штети квалитету образовања. Позитивна страна свега тога 
је што они не стижу да држе наставу или им часови у форми кон-
султација трају по петнаестак минута, а будући да су нестручни за 
озбиљнији рад на универзитету, својим нерадом нису штеточине 
(какве би могли бити), па не кваре студенте јер их ови и не виде.

Наводни покушај увођења некаквог „реда“ на универзитети-
ма, сада се показао као леп изговор за обрачун чланова акредита-
ционих комисија са својим успешним колегама на другим факул-
тетима и опште је познато да акредитација «пролази» ако се нико с 
одређене наставне групе није замерио неком члану акредитационе 
комисије „јер на њене одлуке нема права жалбе“. А то пре свега 
стога да некомпетентност чланова комисије не би доспела на ви-
дело. То исто има добру страну: боље је да се тако, оспоравањем 
материјалне егзистенције униште неистомишљеници, но брутал-
но, физички. Болоњизација за то нуди елегантну и културну форму 
сагласну с европским стандардима опхођења.

Већина најагилнијих посленика последње реформе образо-
вања биће ускоро ван домашаја сваке одговорности (због старости 
или сенилности), но с високим пензијама које су (трчећи последњи 
круг) себи обезбедили и то је оно што је можда у свему најлошије.

Њихово некажњавање и избегавање суда за недело које су 
учинили, омогућиће и њиховим наследницима да се једнако ште-
точински понашају у сфери васпитања и образовања пошто ће се 



310

УСПРС Колико коштају илузије

увек моћи позивати на „резултате и праксу претходника“ и „нео-
пходност одржавања континуитета“.

С друге стране, треба имати у виду да је њихов рад оставио 
дубок траг на културном и интелектуалном ткиву Србије и да нико 
од њих неће бити заборављен. Народ ће добро памтити имена оних 
који су оспоравали наставницима универзитета да се баве науком, 
а притом за акредитацију узимали по 5 хиљада евра. Памтиће и 
оне који су узимали по десет или петнаест пута више. Свако и све 
има своју цену. Народ неће заборавити оне који су укидали српски 
језик и уводили језик комуникације.

Србија има дугу историју. Ако су јој први министри били До-
ситеј и Стерија, преживеће и то што су јој данашњи министри њи-
хови антиподи. Свако има оно што заслужује. Народ који зна шта 
хоће, имао је прве, народ који неће ништа да зна, има ове последње.

Све то води закључку да су тзв. болоњски процеси у Србији, 
што сам у више наврата истакао, имали не само негативне већ и 
неспорне позитивне резултате, посебно у њеној африканизацији 
и маргинализацији, а првенствено стога што нема ничег новог под 
сунцем, јер римски песник Катул лепо каже:

Јадни мој Тибуле, кад нешто почне да пропада,
Сматрај да је пропало.

Милан Узелац



V

О БУДУЋНОСТИ,
АКО ЈЕ ИМА
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ДЕМОГРАФСКА „БУДУЋНОСТ“ СРБИЈЕ

 
Слажем се са онима који тврде да су деца ,,наше највеће благо“ 

и да представљају ,,будућност сваке економије“, али драматични 
подаци недвосмислено показују да Србија остаје без блага и без бу-
дућности, а постаје земља стараца и самаца. Зашто жмуримо пред 
нестајањем? Да ли нас узнемирава податак да смо за последњих 
десет година остали без 400.000 људи? Зашто затварамо очи пред 
чињеницом да жене у Србији први пут рађају са непуних 28 година 
и да просечан мушкарац постаје отац у 33-ој години, а онда нас 
изненади сазнање да је трећина бракова у Србији без потомства. 
Јесмо ли забринути што свако пето домаћинство у овој земљи чини 
само један члан?

У Србији се прошле године родило најмање беба још од Другог 
светског рата, чиме је наша земља дотакла свој ,,апсолутни ми-
нимум“. У Републичком заводу за статистику кажу да се у првих 
пет месеци ове године родило само 18.306 дечака и девојчица, а у 
прошлој години 65.598 беба. То је за 2.706 деце мање него у 2010. и за 
4.700 него у 2009. години. На хиљаду становника у просеку се рађа-
ло само деветоро деце. Изнад просека су парови из Рашке области, 
а нарочито у Новом Пазару (15,3) и Тутину (16,8). Са друге стране, 
ретко су се рађале бебе у Осечини (4,4), Рековцу (4,0), Сврљигу (4,3), 
Бољевцу (4,9), Љигу (5,6) итд. Чак 1.500 насеља у Србији годишње 
не добије ниједно дете.
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Графикон бр. 1

Темпо опадања стопе Стопа плодности у раздобљу
фертилитета (1950-2010) фертилитета женског
 становништва (1950-2010)

Године фертилне способности рађања су између 15. и 50, а нај-
чешће од 18. до 35. године, што показује графикон старости женске 
популације, са учесталошћу која је највиша у тим годинама живо-
та. Од ,,бејби бум“ генерације, настале после Другог светског рата 
са просечно троје деце по једној жени, дошло се до изразито непо-
вољне бројке већ 60-их година прошлог века. Наиме, само више од 
два детета (оптимално три) по једној жени, обезбеђује просту ре-
продукцију становништва једне популације. Положај Србије је то-
лико тежак да бисмо бележили губитак становништва чак и ако би 
жене у наредним годинама почеле да рађају по петоро или шесторо 
деце. Податак да 25 одсто жена старијих од 14 година није рађало, 
и те како забрињава. Ниво рађања је чак 30 одсто испод потреба 
простог обнављања становништва, што значи да ће следећа гене-
рација жена бити за готово једну трећину мања по броју у односу 
на садашњу. У трагању за фертилитетом потребним за просто об-
нављање становништва треба знати да најмање десетак процената 
жена ни у будућности неће учествовати у репродукцији. Отуда би 
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пожељна дистрибуција жена које рађају, према броју рођене деце 
на крају репродуктивног периода, требало да буде оваква: 11 одсто 
са једним дететом, 44 одсто са два детета и 45 одсто жена са троје 
деце. Међутим, тој сразмери нисмо ни близу. По броју рођене деце 
Србија је на последњем месту у Европи, а по свему судећи кроз 
неколико деценија постаћемо мањина у сопственој земљи. А што 
је још горе, демографски експерти прогнозирају да ће овим темпом 
Срби као народ изумрети за 500 година.

Графикон бр. 2
Стопа морталитета Стопа морталитета
– женско становништво – мушко становништво

Графикон бр. 2 приказује учесталост смртности код попула-
ције оба пола. Најкритичнији период су први месеци за бебе, да би 
се већ од друге до десете године живота остварила најмања учест-
алост у односу на целокупни животни век. Код мушке популације 
нешто је критичнији период за млађе од 10 до 20 година, да би 
после тог периода за оба пола смртност имала константан раст до 
најдубље старости. У Србији је већ 23 године број умрлих већи од 
броја рођених, што је довело до тога да смо по стопи морталитета 
прва земља у Европи. По подацима Републичког завода за статис-
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тику из 2009. године стопа морталитета у нашој земљи износи 14,2 
промила (годишње на сваких хиљаду становника умре више од 14). 
Слику за нијансу поправља свега осам општина у којима је, према 
последњим подацима, забележен позитиван природни прираштај, 
што нас дефинитивно неће спасити демографског слома.

Графикон бр. 3
Просечан животни век у Србији

Графикон бр. 3 показује да просечан животни век грађана 
Србије значајно расте до 70-их година 20-ог века, чиме је донекле 
достигнут ниво најразвијенијих држава Европе, Англоамерике и 
Јапана. Данас је он на нивоу источноевропских земаља и износи 
просечно 72 године за мушку, односно 76 за женску популацију. 
На светском врху су становници Јапана са просечним животним 
веком који прелази 80 година за оба пола. Добро је да се животни 
век у Србији очито продужава, што је последица ,,бољег“ животног 
стандарда и стања хигијенско-здравствене заштите становништва, 
али веома забрињава то што улазимо у фазу дубоке демографске 
старости. Попис из 2002. године показао је да просечна старост 
у Србији износи 41 годину. У том периоду смо први пут имали 
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већи број старијих од 60 година, него млађих од 15 година. Данас, 
старијих од 65 година има 2,5 пута више него младих, па се отуда 
демографска старост (просечна старост грађана) повећала и из-
носи 42,2 године.

Карта бр. 1
Просечна старост популације

Србија улази у ред десет најстаријих популација на свету (чак 
2,9 милиона грађана је старије од 50 година). Узроци су пре свега 
веома низак наталитет, висок морталитет, проблем зачећа, касно 
родитељство, али и сиромаштво, незапосленост, себичност и бор-
ба за „голу“ егзистенцију. Најгоре стање је у Источној Србији и 
Старом Влаху (карта бр. 1). У општинама Црна Трава и Гаџин Хан 
просечна демографска старост износи преко 50, док је она у Новом 
Пазару и Прешеву око 26, односно 29 година. Број становника се 
за више од 10 одсто смањио у општинама попут Босилаграда, Беле 
Паланке, Варварина или Српске Црње и то за период од само 5 
година. Црвене варијанте (карта бр. 2) указују на благи раст стано-
вништва који је, код појединих, настао као последица досељавања 
а не природног прираштаја. У последњој деценији сваке године 
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око 150.000 радно способних људи напушта своје пребивалиште 
и сели се у Београд, Нови Сад и Ниш, док је у општинама Нови 
Пазар, Прешево и Тутин, где су Бошњаци и Албанци већинско 
становништво, тај раст настао као последица највећег природног 
прираштаја у Србији. Више од 40 година београдске општине Вра-
чар, Савски Венац и Стари Град бележе пад становништва због 
исељавања и негативног природног прираштаја, док су се колевке 
највише љуљале у Гроцкој, Звездари и Сурчину.

Карта бр. 2
Промена броја становника, 2002–2007.

Између два пописа скоро трећина наше територије имала је 
пад становништва већи од 10 одсто. По попису из 2002. године 
Србија је имала око 7,5 милиона становника, а 2011. нешто више 
од 7,1 милиона, што чини разлику већом од 377.000 становника. 
Од 168 српских општина, чак у 146 је број становника смањен. 
Београд и Нови Сад ће у следећих неколико година наставити да 
расту, али само због исељавања становника из мањих градова у 
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унутрашњости. И то има свој крај који, нажалост, није далеко. Ако 
се нешто драстично не промени, на следећем попису за 10 година и 
престоница ће имати мање житеља него данас. Села смо већ изгу-
били, а губимо и градове. Колико је ситуација алармантна показују 
и подаци да је око 1.600 села готово потпуно напуштено, 700 на-
сеља има мање од 100 житеља, а да је чак стотину њих са мање од 
пет становника. Предвиђања су још гора: у наредних 15–20 година 
промаја беле куге одуваће још 1.200 насеља.

Карта бр. 3
Густина насељености, 2011.

Полови концентрације становништва су на главној трансфер-
зали од Новог Сада до Лесковца и помоћној у долини Западне Мо-
раве (карта бр. 3). Овде живи више од 3 милиона људи или скоро 
50 одсто становништва Србије. Примећују се и енклаве попут Кра-
гујевца, Суботице и Новог Пазара, док су делови Источне Србије, 
Баната и Рашке готово празне области. У Институту друштвених 
наука примећују да се све више становника концентрише у вели-
ким градовима, али страхују да ће и том тренду ускоро доћи крај. 
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Велики проблем Србије су и миграције. Емиграција, односно 
исељавање, константна је од 1945. године и њоме су обухваћене 
различите социјално-политичке групе. Непосредно пред крај рата 
и после њега биле су инициране разлозима политичке природе. 
Значајније економске миграције почињу 60-их година прошлог 
века, када се ондашња Југославија отвара према свету, а сиромаш-
но становништво одлази на рад у развијеније европске земље. Тај 
тренд се наставља 70-их и 80-их година, али са становништвом 
које је нешто образованије. Током 90-их, па све до данашњег дана, 
интензивира се одлазак најобразованијег и физички најспособ-
нијег становништва између 25 и 40 година старости. Драматичан је 
податак да је између 10 и 20 одсто жена у репродуктивном периоду 
напустило Србију и децу родило у иностранству.

Графикон бр. 4
Старосни профил миграната, 2009–2011.

Док код исељавања постоји један миграциони врх криве и то 
за оба пола између 20 и 25 година (графикон бр. 4), дотле станов-
ништво које има преко 60 година старости готово и не учествује 
у емиграционој популацији. Имиграција се састоји од два миг-
рациона врха. Први се односи на повратнике који се нису снаш-
ли, па се после одласка у иностранство враћају у земљу, а други 
на пензионере који се по остваривању права на пензије враћају у 
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Србију. У протекле две деценије пола милиона људи је напустило 
Србију, од чега су чак 50.000 образовани стручњаци. Најмоћнијим 
земљама данашњице ,,поклонили“ смо 6.000 доктора наука за чије 
је школовање Србија утрошила 12 милијарди евра, док целокупно 
образовање само једног доктора наука државу кошта око 250.000 
евра. Данас се, на позив ,,политичке елите“, поједини високообра-
зовни и већ афирмисани стручњаци стидљиво враћају у отаџбину 
не би ли јој како ,,помогли“.

Тешка демографска ситуација у Србији, поред постојећих, из-
недрила је и нови проблем. У последњој деценији, због малог при-
родног прираштаја и велике миграције становништва ка градским 
срединама, дошло је до гашења многих сеоских школа, где више 
нема житеља или су остала само старачка домаћинства. Ништа 
боља ситуација није у градским срединама где се број ученика у 
основном и средњим школама непрекидно смањује. Ово најбоље 
илуструје чињеница да је број ученика у школској 1995/1996. го-
дини у основним и средњим школама био близу 1.114.000, док је 
школске 2007/2008. било свега 930.000 ученика. Најновији подаци 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја показују да 
се тај број у школској 2011/2012. смањио на 831.483 ученика. Остаје 
нам само да констатујемо да је наш школски систем за последњих 
17 година изгубио више од 280.000 основаца и средњошколаца.

Графикон бр. 5
Популација школског узраста 1950–2050.
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Катастрофални сценарио у кретању популације школског уз-
раста најбоље се види из графикона бр. 5. Можемо уочити да је у 
Србији, не тако давно, било близу 2,3 милиона ученика. Приметна 
је тендеција сталног пада школске популација, да би се тај тренд 
наредних деценија наставио и у најгорој варијанти пао на само 
600.000 ученика.

Табела бр. 1
Укупна и популација школског узраста, 2050.

У табели бр. 1, са процењеним бројем становника и младих 
школског узраста, представљени су различити могући сценарији, 
при чему су сви неповољни и указују на непрекидни пад броја ста-
новника у Србији, па чак и у најповољнијој варијанти. Годишње 
губимо између 35.000 – 40.000 грађана, па ће до средине овог века 
наша земља имати само 6 милиона становника. Број ученика у ос-
новним и средњим школама у току овог периода (до 2050. године) 
могао би да се смањи за више од 450.000 (око 40%), а у најбољој ва-
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ријанти за нешто мање од 200.000. Данас имамо 565.975 основаца, 
док је број средњошколаца свега 265.508.

Како ублажити демографско пропадање Србије? Једноставан 
одговор на ово питање, према оцени стручњака, не постоји. Ис-
куство Француске, која дуже од једног века спроводи системске 
демографске мере, показало је да број рађања може да се подигне 
највише за десет одсто. Ирци и Швеђани, само захваљујући снаж-
ној свести о опстанку нације, имају нулти природни прираштај. 
Једна од функција сваке државе је да брине о хуманој репродук-
цији и да економским мерама олакшава трудницама и мајкама. 
Србија годишње на помоћ породиљама и деци из сиромашних по-
родица троши 40 милијарди динара. Новац добијају породице за 
прво, друго, треће и четврто дете. У предлогу грађанског закона, 
чије усвајање још није ни на помолу, уписана је и одредба да се 
запосленим и незапосленим мајкама, све до пунолетства детета, 
исплаћује месечна ,,демографска накнада“ од 20.000 динара. Влада 
Републике Србије је усвојила Стратегију за подстицај рађања коју 
је, додуше, 2008. године ставила под лед. Да би се нешто покренуло 
и преокренуло, тврде стручњаци, потребно је најмање 30 или 40 
година, а и тај рок је под питањем, јер у овим условим тешко долази 
до преокрета. 

Мрачно искуство спознаје да нестајемо можда пробуди овај 
уснули народ и спречи га да прокоцка будућност сопствене деце. 
Спустила се нека тама над родом Светог Саве. Да ли смо у стању да 
нешто више урадимо или смо већ осудили себе, па сада скрушено 
седимо и чекамо да нам дође нека ,,боља будућност“?

Овај текст су, на основу презентације
др Владимира Никитовића, демографа, приредили професори 

Миљан Мићуновић и Милан Селаковић
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КА САМОСТАЛНОЈ ШКОЛИ – ПРИЛОГ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

Повод за ову тему је чињеница да, поред многих процеса који 
се могу уочити посматрањем школског система у Србији током 
неколико узастопних деценија, доследно смањење аутономије 
школских установа представља један од изразитих трендова који 
обележава период од (поновног) успостављања функције ми-
нистарства просвете 1991. године, па све до данас. Истовремено 
су се у домаћем школском ситему дешавали и многи други проце-
си, жељени и планирани, као и они мање жељени и намеравани. 
Ових других је очито било знатно више, па се у том времену може 
указати на процес упорног сиромашења образовног буџета, про-
цес делимичне либерализације продукције уџбеника и на свима 
препознатљив процес обнове доминантног утицаја политичких 
партија на кадровску политику у образовању. 

У историји домаћег школства у последња два века, школа је 
увек била подређена вишим државним или локалним ауторитети-
ма али је степен самосталности установе ипак био завидан. Школа 
је имала приличан степен слободе у домену модалитета наставе, 
оцењивања, избора и уписа ученика, набавке учила и наставних 
средстава, ваннаставних активности, запошљавања наставника, 
дисциплинских норми итд., по чему је више или мање била слична 
са позицијом школа у централној Европи у одговарајућем исто-
ријском моменту.

Да самосталност школе није једноставно питање, лако се може 
схватити ако се прате различити реформски потези и системске 
промене у било којој иоле развијенијој земљи. Веза између самос-
талности школе и ефикасности у остваривању исхода образовног 
процеса уочена је давно, нарочито у срединама где постоје велике 
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социјалне разлике међу становништвом. Такође, рано је прихваће-
но да се школи мора омогућити већа слобода и у питању наставних 
садржаја и метода ако се жели подстаћи иновативне процесе унутар 
система, дакле међу самим наставницима. Већи степен самостал-
ности школа се свуда суочава са супротстављеним захтевима за 
већом централном, односно законском регулативом у специфич-
ним областима где улога државе као заштитника права и гаранта 
равноправности и слобода јача – као, на пример, на плану заштите 
права деце, равноправности по питању пола, вероисповести, етнич-
ке припадности, па и материјалног стања деце али и запослених.

У Србији је школски систем доживео један период нагле цен-
трализације непосредно након другог светског рата, када је држав-
ни апарат у функцији једне партије настојао да школу максимално 
стави у функцију идеолошког образовања, те да код младе генера-
ције формира жељене ставове и вредносни систем. Ово је чак једно 
време био важнији задатак од ширења знања и вештина.

Ипак, након шездесетих година уочава се попуштање контро-
ле и јачање улоге регионалних и локалних образовних институција 
(педагошки заводи и сл.) које су чинили искусни наставници, да 
би се касније прибегло радикалним реформама система финанси-
рања образовања кроз децентрализоване фондове (СИЗ-ови) где 
су доминантну улогу у процесу одлучивања такође имали искусни 
кадрови из сфере образовања, науке, привреде и културе. Све то 
време, па до краја осамдесетих година двадесетог века, школа је 
лагано освајала већи степен слободе, што је довело до низа ауто-
хтоних иновација и решења у различитим сегментима рада школе. 
Школа је имала свој буџет и могла је остваривати различите прихо-
де а сопствена средства трошити на начин на који је желела. Једно 
време је и платна политика била значајно децентрализована, што 
је осетно помогло мобилности наставника. Оснивање, изградња, 
опремање и финансирање рада основних и средњих школа био 
је у надлежности локалних самоуправа (општина и региона), док 
је Република интервенисала углавном само у случају потребе за 
помагањем сиромашних средина.
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Након почетка деведесетих година XX века процес креће у су-
протном току, чему највише доприноси формирање Министарства 
просвете са изразито великим овлашћењима датим само једној 
особи – министру, док се моментално гасе стручне институције 
које су до тог момента имале доминантан утицај на многе елементе 
наставног рада и организације школског система.

Данас држава, а у највећем броју случајева непосредно Ми-
нистарство просвете контролише практично све кључне сегменте 
рада школе:

1. оснивање школа,
2. састав управних органа и верификација постављања ди-

ректора,
3. правила унутрашње организације школе,
4. изглед и унутрашње уређење школских објеката,
5. програме рада,
6. наставна средства (уџбеници, учила, помоћни материјал...),
7. све основне облике активности,
8. највећи део ваннаставних активности,
9. све финансијске токове и инструменте рада школе,

10. све облике вредновања рада,
11. највећи део правних односа између управе, запослених, 

ученика и родитеља, итд.

Мимо овога јако мало простора је остало за испољавање било 
каквих покушаја флексибилног или иновативног решавања број-
них проблема који нормално прате рад школства као обимом једне 
од највећих и најразуђенијих јавних делатности.

Централизацију управљања и контроле рада близу две хиља-
де матичних основних и средњих школа (да овде не говоримо о 
предшколским установама и систему високог образовања), Ми-
нистарство просвете је правдало намером да се олакшају и убрзају 
реформски процеси у ситуацији објективно рестриктивног држав-
ног буџета. Ипак, како су током близу две и по деценије трагови 
озбиљних реформских процеса слабо приметни, може се закључити 
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да су истинске намере биле другачије – да се тврдо контролише је-
дан од највећих сегмената државног буџета и делатност са највећим 
бројем запослених, где се лукавом политиком могу остварити 
разни незванични циљеви који погодују тренутним интересима 
владајућих гарнитура (партијско запошљавање, на пример или 
краткотрајна куповина политичке подршке у одређеним локалним 
срединама).

Намера да се тврдом централном контролом мреже образов-
них установа осигура ефикаснији рад суочила се са неминовно-
шћу неуспеха због просте математике. Наиме, одавно је познато 
да ефикасност контроле над организационим структурама нижег 
реда линеарно опада са бројем јединица које се контролишу. Нео-
фицијелно, можемо рећи да је критичан број између сто и двеста 

– преко тога једноставно се губи могућност континуираног увида 
у рад нижих јединица, каква год технологија контроле да се упо-
требљава. Зато се, уосталом, откада постоји цивилизација на овој 
планети, велике државе организују у мање регионе, округе, дис-
трикте или како год; зато се формирају различити нивои регионал-
не и локалне самоуправе и зато се, наглашавам, савремени процеси 
усмеравају ка јачању самосталности али и одговорности јединица 
нижег нивоа. Преведено на конкретан случај, немогуће је да једно 
министарство и један министар прате, контролишу и управљају са 
две хиљаде подређених институција а да се не појави хаос, површ-
ност, неефикасност и неадекватност у систему управљања. Зато је 
проблем децентрализације у образовању нужан функционални а 
најмање политички проблем.

Иако је централна администрација (Министарство) свесна не-
могућности да успешно прати стање у тако великом броју подређе-
них установа, последњих двадесетак година није се десио ни један 
озбиљан покушај да се проблем реши на једини могућ начин, дакле 
деконцентрацијом и децентрализацијом, већ је помоћ тражена на 

„вансистемски“ начин. Тако је постепено повећавана улога локал-
них партијских структура и појединаца блиских политичарима, па 
у многим срединама постоје анонимни „кадровици“ који, често по 
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кафанама, решавају ко ће бити именован у школске одборе, ко ће 
бити директори школа, а о запошљавању „лојалних“ и „заслужних“ 
партијских кадрова да не говоримо. Оваква решења, не само да су 
незаконита, већ код сваке следеће промене локалних власти уносе 
хаос и несигурност у рад школа. Крајња последица је опадање по-
верења у систем и губљење мотивације одговорних и професији 
посвећених просветних радника.

Овде бих изложио једну занимљиву формулу која описује 
зависност квалитета образовања од неколико кључних фактора:

Qs=(Q x Qp x E x I(t) x F) / CT

Qs је квалитет система, у овом случају школског система.
Ou представља показатељ степена обухвата ученика у гене-

рацији.
Qp је квалитет наставних програма.
E је мера ефикасности система, дакле степен усвајања знања 

и вештина након „проласка“ ученика кроз систем.
I(t) је мера утицаја система на окружење након одређеног 

времена. На пример, то је показатељ колико образовање подиже 
ниво економске делатности и социјалне стабилности, као и слич-
них друштвених показатеља након што се свршени ученици или 
студенти запосле или пређу у узраст радно спсобног становништва.

F је мера флексибилности, тј. прилагодљивости система на 
променљиве захтеве времена, на пример на промене у науци, тех-
нологији, законима, друштвеном окружењу и сл.

C је показатељ укупних трошкова система.
T је трајање образовног процеса.
Ова формула указује да је квалитет образовања сложена функ-

ција али и да директно зависи од неколико елемената који су чврсто 
условљени ефикасном уређеношћу система, дакле зависни и од 
степена централизације и могућности централне администрације 
да ефикасно управља системом. У том смислу, најкритичнији је 
параметар F, флексибилност система.
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Домаће централизовано образовање нужно захтева да се све 
школе, налазиле се оне у малој провинцијској средини или у Бе-
ограду, у економски динамичној или „умртвљеној“ регији, пона-
шају по истим правилима и да раде по идентичним програмима. 
Одузимање школи слободе да се прилагоди реалним захтевима 
и ситуацији у окружењу у коме ради, драстично смањује њену 
ефикасност, тиме и утицај на окружење, дакле и на сам укупни 
квалитет рада.

Овде чак и не помињемо проблем да је десетинама хиљада 
висококвалификованих и скупо образованих стручњака одузе-
то право да креативно развијају свој посао и да трагају за бољим 
решењима у низу проблема са којима се стално суочавају. Они су 
претворени у јефтину радну снагу еквивалентну нискообученим 
радницима на производној трацичији је једини задатак да слепо 
понављају реченице из наставних програма и уџбеника (то се у 
школству зове предавање или настава) и да проверавају да ли су 
ученици те исте реченице дословно научили да би их у писаном 
или усменом облику поновили (то се зове провера знања и оцењи-
вање).

Ако већ критикујемо централизованост система, коректно је 
да подсетимо у којој мери би образовни систем требало да буде 
оптимално централизован, тј. шта би требало да буду задаци цен-
тралне државне администрације. 

Прво, то је контрола квалитета исхода (нивоа стечених и 
усвојених знања, способности и ставова) након одређених фаза 
у образовању. Министарство, дакле, треба развија, располаже и 
ефикасно примењује различите методе објективне провере квали-
тета рада установа које контролише. Не партијске припадности и 
лојалности директора и запослених, већ да фокус пажње буде на 
провери у којој мери су ученици савладали постављене захтеве. То 
и само то мора бити најважнији параметар у вредновању успеш-
ности наставника, директора и сваке појединачне школе у целини. 
У том смеру је јако важно успоставити стандарде знања и ефикас-
но и објективно примењивати и развијати процесе евалуације, тј. 
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провере успешности наставе. Мала и велика матура су само део 
система провере који би тек требало да се развије и успостави.

Други задатак централне администрације јесте осигурање по-
штовања елементарних и других законима утврђених права деце и 
запослених. Дакле, не би требало да буде брига Министарства које 
наставне методе користи наставник, којим редоследом обрађује 
градиво и сл., већ колико ефикасно то ради и да при томе не угро-
жава ничија загарантована права (заштита од насиља, сегрегације 
на основу неке припадности или опредељења или материјалног 
стања и сл.).

Трећи задатак је да осигура равноправност деце код уписа у 
школу, тј. право да је образовни систем подједнако приступачан 
свима. Овде се подразумева и вођење одређене активне политике, 
као што је, на пример, подстицање бољег обухвата најсиромаш-
нијих, Рома, осигуравање наставе за специфичне етничке или кул-
турне групе, обухват деце са посебним потребама и сл.

Безбедност и здравље деце је следећи важан задатак образов-
не администрације. Школа мора бити безбедна и здрава средина. 
Деца се у школи морају, ако је потребно, учити здравим навикама, 
хигијени, школа не сме бити тачка ширења заразних болести и сл.

Активно управљање обухватом ученика али, овога пута, не 
на основу социјално-демографских, већ професионалних параме-
тара, је наредни задатак. То подразумева подршку квалитетној и 
одговорној политици професионалног усмеравања, развој мреже 
стручних школа, унапређивање наставних програма елементима 
који иду у прилог повећавању шанси за квалитетно запошљавање и 
професионално напредовање ученика након завршетка школе и сл.

Осигурање хоризонталне и вертикалне проходности и мо-
билности ученика и наставника, је такође важан задатак државне 
образовне администрације.

Наравно, један од суштинских задатака Министарства мора 
бити праћење и развој наставних програма где се подразумева ус-
постављање „националног курикулума“ или сличног типа стан-
дардизованих минималних програма на нивоу целе државе који 
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осигуравају каснију проходност ученика. Овакав тип наставних 
стандарда мора у старту бити постављен као динамичан и развој-
но способан – не једном усвојен па да траје деценијама, већ да се 
стално развија и побољшава. У ту сврху, државна администрација 
мора активно пратити процесе развоја образовног система у дру-
гим развијенијим земљама.

На крају, задатак Министарства је да утврђује и одговара за 
минималне услове за професионално образовање запослених у 
просвети, укључујући и процес издавања лиценци наставницима, 
сарадницима, школској администрацији и сл.

Шта Министарство не би смело да ради:
Министарство не би смело да се ни на који начин меша у име-

новање и промене директора образовних установа осим установа 
које раде на националном нивоу али би и ту требало да одлуку пре-
пушта квалификованим стручним телима са „трансмандаторним“ 
трајањем (да након промена или формирања нове Владе не дође до 
нагле промене састава таквих тела).

Министарство не би требало да се претерано меша у обавезне 
и необавезне облике усавршавања наставника. „Претерано“ значи 
да је сасвим разумљиво да Министарство константно подржава 
иновативне кораке, промоцију нових техника, метода и садржаја 
наставе и сл. али се мора оставити максимална слобода понуде. Та-
кође, не би требало присиљавати наставнике на усавршавање кроз 
формалне облике, јер ваља поштовати наставнике који се самос-
тално усавршавају (уче, прате, читају, размењују знања и искуства). 
Једина мера успешности наставника мора бити исход, тј. стечена и 
усвојена знања и вештине ученика.

Министарство не би требало да ограничава права школи као 
установи да управља својим средствима. Школа мора бити макси-
мално могуће финансијски самостална да би била иновативна и 
развојно оријентисана.

Да на било који начин уређује стварање и издавање уџбеника 
у било којој форми (осим ако се у конкретним случајевима крше 
неки други закони). Избор уџбеника, па чак и одлука да ли се уџ-
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беник уопште користи, требало би да буде ствар компетентне и 
одговорне одлуке наставника или, у најмању руку, школе као ау-
тономне институције. Тако би се отворио простор да неке школе 
саме продукују одговарајуће уџбенике (то је веома потребно код 
неких уникатних или ретких стручних школа), па чак и да сами 
наставници праве компилације у функцији уџбеника. Уз растућу 
употребу и могућности информационих технологија, потреба за 
постојањем уџбеника се драстично смањује.

Министарство не би требало да се меша у методе наставе. На-
равно, Министарство мора подржавати упознавање наставника и 
школа са новим техникама и методама наставе али избор метода 
који ће се користити у конкретном наставном процесу мора бити 
остављен ономе ко највише и непосредно одговара, дакле самом 
наставнику.

Министарство такође не би требало да се меша у ритам, ре-
дослед нити календар рада школа, осим старања о максималном 
оптерећењу ученика бројем наставних часова и дана, као и утврђи-
вања почетка и краја школске године.

Не би требало ни да се меша у организацију екскурзија, излета, 
посета, путовања и сличних активности. Овде је већ начињено 
довољно хаоса и штете бесконачно надуваним ценама.

Осим матичних књига, Министарство не би требало да про-
писује изглед било ког другог документа, па ни школских дневни-
ка и сведочанстава, што би све требало оставити инвентивности, 
креативности и проценама потреба које утврђује свака школа за 
себе.

Такође, Министарство не би требало да се меша у процес 
оцењивања изван минималних оквира утврђених националним 
стандардима, а и ту би требало фокус пажње усмерити на прецизно 
утврђивање критеријума минималне прелазне оцене, док би кри-
теријуми за више оцене требала да остану прилично слободни за 
стандарде које би утврдила свака школа понаособ.

Даље, Министарство не би требало да се меша у изборне и 
факултативне предмете, ваннаставне активности и сл., укључујући 
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чак и избор наставника за ове активности и предмете – све то треба 
да буде брига, одговорност и слобода школе.

Најзад, сматрам да је важно да се Министарство никако не 
меша у организацију и ард струковних удружења наставника.

На месту закључка бих истакао да је проблем самосталности 
школе, као базичне установе у којој се одвија наставни процес, један 
од кључних тестова озбиљности и шанси за успех сваке реформс-
ке иницијативе. С једне стране, то је тест колико нека конкретна 
државна образовна администрација истински жели успешну и 
функционалну школу али и колико озбиљно разуме образовни 
процес. Нормално је да често кључне особе у функционисању др-
жавне образовне администрације, дакле министри просвете, не 
морају да имају иза себе искуство професионалних наставника или 
директора школа. Од њих се то не очекује, јер је систем образовања 
превише комплексан и разнородан да би га стручњак из било које 
појединачне области образовног рада могао у целини добро позна-
вати. Од такве особе се, ипак, очекује да око себе окупи квалитетан 
и компетентан тим посвећених и одговорних стручњака који би 
требало да осмишљава носеће елементе образовне политике. Таква 
особа такође мора бити довољно интелигентна и образована да 
разуме да је технички неизводљиво централизовано контроли-
сати и у свим детаљима управљати са две хиљаде установа које 
функционишу у екстремно различитим окружењима и да је од-
ређени степен самосталности школе просто нужан да би систем 
могао уопште функционисати. Ако још желимо да такав систем 
успешно одговори на гомилу очекиваних и неочекиваних изазова 
и проблема, он мора бити флексибилан на нивоу одвијања својих 
базичних функција, у овом случају управо на нивоу школе.

Тако, питање самосталности школе није политичко, синди-
кално или теоретско питање о коме можемо имати овакве или 
онакве ставове. То је питање елементарне успешности образовног 
система које нема другу алтернативу. Спутавање аутономије школа 
увек је за последицу имало неки облик политичког суицида, јер 
одбијањем да се одговорност пренесе на установу где се одвијају 
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базични образовни процеси, неизоставно води имплицитном 
преузимању пуне одговорности са сваки тип проблема који би се 
иначе решавао без нужног уплитања слабе и подељене државне 
бирократије. Историјски гледано, моћ се најуспешније манифесто-
вала продукцијом квалитетних идеја и иницијатива, дакле мудрим 
планирањем пута и визијом циља, а знатно мање гомилањем не-
потребних и рискантних инструмената голе моћи, у овом случају 
правилника и закона, инспекција и жбирова. Школа која осећа 
своју слободу, разуме и своју одговорност и најуспешније трага за 
најбољим одговорима на изазове динамичних друштвених кре-
тања. Само таква школа може бити добар партнер државној адми-
нистрацији и само администрација која такву улогу школе схвата 
и негује може бити успешна.

Вигор Мајић, 
Истраживачка станица Петница
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