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Предговор

Откуда наслов књиге Реформа гимназија или 
„болећива празнина”? Две деценије се образов-
ни систем у Србији непрекидно реформише, и за 

све то време он изгледа као огроман клавир кога сви про-
светни радници носе, а министри га свирају. „Болећива 
празнина” је логичка парадоксализација свега тога, и оп–
равдава свој оксиморонски карактер. Две речи поста-
вљене у непријатељски однос које, ипак, не пристају да 
буду одвојене. Како може празнина да боли? Одговор ћете 
наћи у следећој анегдоти:

Александар Дима Син је у неким својим романима 
употребио израз „болећива празнина”. Поједини крити-
чари су хтели да га због тога исмеју у друштву, па га 
упиташе:

– Шта треба да значи „болећива празнина”? Зар је 
уопште могуће да празнина неког боли?

Дима им је одговорио:
– Господо, зар вас још никада није заболела глава?
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РЕФОРМА ГИМНАЗИЈА
„Лако је натоварити, треба понети”

О во је седамнаеста књига по реду у издању Уније 
синдиката просветних радника Србије и настала 
је у доба короне. Писали су је људи добре воље и 

здраве памети, натерани на овај чин од јалових и површ-
них конструктора српског образовног система. Писали су 
је учитељи и наставници, ученици и родитељи, директо-
ри и научни радници... И ето, „болесна” српска просвета 
проговорила је кроз још једну књигу, шта јој се дешава и 
како пролази кроз агонију изазвану „познатим вирусом” 
који у њено тело уносе неодговорни министри, просветне 
и остале власничке структуре. Намењена је онима који 
разумеју и не разумеју, онима који знају и не знају, поштују 
и не поштују, онима који хоће или неће... Подмићујемо се 
надом да се мора догодити нешто значајно, неочекивано 
и корисно за добробит српске школе.

Књига је подељена у четири дела; први: Пројектна на-
става или разоткривање реформи гимназија – настао 
је на скупу који су приредили Синдикална организација 
Гимназије и Синдикат образовања Чачак (СОЧ) у просто-



УСПРС

10

ријама чачанске Гимназије (7. март 2020.), а на иницијативу 
Савета родитеља Гимназије и Весне Станић, њеног пред-
седника. Користим прилику да се захвалим на свесрдној 
помоћи дивним дамама, Марији Стошић, која је снимала 
говорнике и Јелени Јанковић, која је на основу тих снима-
ка начинила стенограм. Без њихове помоћи не би постојао 
запис са овог скупа; други: Ученици и професори чачан-
ске Гимназије о ефектима реформе представља изводе 
из јавних гласила, где су наши ученици, њихови родитељи 
и професори „проговорили” о свим недаћама са којима 
се сусрећу у реформисаној гимназији; трећи: Корона-
реформа школе – заменити наставнике рачунарима 
смо посветили угледним научним радницима др Олги 
Четвериковој и др Слободану Рељићу, као и професору 
разредне наставе, Марији Стошић, портпаролу УСПРС, и 
њиховим запажањима о образовању у време постиндус-
тријског друштва, опште дигитализације и глобализације, 
експериментима „на живо” уживо и „масмедиологији” на 
министарски начин; четврти: Корона и „настава у обла-
ку”: изазови и одговори се односи на трибину одржану 
на Сајму књига у Београду, 26. октобра 2019, на којој су о 
дигитализацији и проблемима у образовању говорили др 
Александар Липковски, др Слободан Рељић и професор 
на Медицинском факултету у Београду, господин Милош 
Бајчетић. Ту је и анализа ефекта „он лајн” наставе крајем 
школске 2019/2020. године.
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I 

Какво образовање желимо? Ко одлучује о образовању? 
Да ли остварујемо и како оне циљеве које смо зацртали? 
Многобројни покушаји реформисања домаћег школског 
система нису успели да успоре, а камоли да зауставе, пад 
квалитета и ефикасности српског образовања. Мењала се 
власт, мењале су се институције, мењала се министарства 
и министри, и где су резултати? Српско образовање по-
сле 2000. године, персонификовано је у личностима ми-
нистара Гаше Кнежевића, Слободана Вуксановића, Зорана 
Лончара, Жарка Обрадовића, док су последњу деценију 
обележили Срђан Вербић и Младен Шарчевић (посебно) 
и, надам се да ће мање, први потпредседник Владе и нови 
министар просветни, Бранко Ружић. Дакле, двадесет го-
дина образовање се само реформише.

Све је почело 2002. године када је ондашње Министар-
ство просвете (са Тинде Ковач Церовић) предложило да 
се у наш образовни систем уведу трогодишње гимназије. 
Срећом, предлог није усвојен. Заједница гимназија Ср-
бије је после јавне расправе 2005. године, у којој је учест-
вовало око две хиљаде гимназија, израдила иницијални 
документ под називом „Предлог промена у гимназијском 
образовању”. Он је предвиђао осавремењавање наставе 
и школског програма, али и увођење пројектне наставе 
(изборних предмета) у гимназијско образовање. У њему 
пише да је гимназијски програм добар, да припрема уче-
нике за наставак школовања и да нема потребе за неким 
суштинским променама. Деца треба да се социјализују, да 
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се науче раду у групи и савладају нове вештине, да споје 
теорију и праксу ван учионица, да пробуде радозналост и 
стичу знања из различитих извора, да буду активни учес-
ници а не пасивни посматрачи... Чинило се да је основна 
идеја била добра, али смо заборавили да је дуг пут од идеје 
до реализације. Чекало се 13 година, Министарство про-
свете ништа није предузимало, а онда су за пар месеци 
све урадили на брзину. Нису консултовали ни школе, ни 
наставнике, директоре, родитеље, синдикате...

И 1. септембра 2018. године, почео је нови експери-
мент увођењем два изборна предмета у првом разреду 
гимназија и школе су, некако, успевале да организују 
наставу. Међутим, када су 2018/19. стигли нови програми 
за други разред, са новим фондом часова за ликовно, му-
зичко, стране језике и са увођењем часова за вежбе, ушли 
смо у озбиљне проблеме. Како организовати наставу? Да 
ли ћемо имати довољно простора и времена? Шта урадити 
са оним предметима где је број часова смањен за четврти-
ну, а обим градива остао исти? Како направити распоред 
часова? У почетку смо проблем реализације изборних 
предмета решавали кроз први или седми час, али шта 
радити са двадест, тридесет или више таквих одељења и 
како их организовати? Чачанска Гимназија у првом и дру-
гом разреду има 43 групе ученика који похађају одређене 
изборне предмете (без грађанског васпитања и веронау-
ке), а када томе додамо трећи и четврти разред са преко 
80 група, онда се, заиста, поставља питање како наћи до-
вољно времена, простора па и професора да се све то ре-
ализује? Где „уденути” допунску и додатну наставу, часове 
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одељењске заједнице или одељењског старешине, секције, 
такмичења, ваннаставне активности...? Министарства и 
институције које би морале да решавају ове проблеме и 
да буду носиоци просперитета, преокрета и бољитка из-
губиле су сваки углед. Све се свело на пуко преписивање 
европских закона, прописа и стандарда без неке дубље, 
или било какве, анализе. 

II 

Локални лист, „Чачански глас”, је узео учешће у овој 
„борби” (хвала им на томе!) кроз серију интервјуа са 
ученицима другог разреда природно-математичког и 
друштвено-језичког смера чачанске Гимназије, родитељи-
ма и просветним радницима. О реформи се говорило и 
из угла педагога и директора наше школе, као и предсе-
днице Савета родитеља Гимназије, госпође Весне Ста-
нић, која наглашава да је писмо и петицију, коју је подр-
жало око хиљаду родитеља, послала на адресе Народне 
скупштине Републике Србије, Министарства просвете, 
Одбора за просвету итд. Каже да су родитељи „били уве-
рени да ће реформски кораци ићи у правцу растерећења 
ученика, али да сада увиђа да су они донели само велику 
физичку, интелектуалну и психичку оперећеност деце.” 
Подсећа, да у првом и другом разреду реформисане гим-
назије ученици имају по 17 или 18 предмета, да „постају 
деморалисани, незаинтересовани за друге активности, да 
губе концентрацију и да тешко испуњавају своје обавезе”. 
Доктори, педијатри, упозоравају да деца не стижу редовно 
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и квалитетно да се хране током радне недеље, да немају 
довољно сна и физичке активности, да им се вршњачка 
комуникација своди на интернет и друштвене мреже...

Саговорници „Чачанског гласа” су били и наши гим-
назијалци, ученици који говоре о последицама увођења 
овакве „пројектне наставе” у гимназије. „Због велике оп-
терећености”, кажу они – „ми данас, нажалост, не учимо 
да бисмо стекли знање, већ учимо за што бољу оцену.” 
Желе да нас подсете „да од умног развоја и образовања 
зависи морални и материјални напредак младих и целе 
заједнице”. 

У име нових нараштаја постављам питање утилита-
рцима који воде наше образовање: Да ли је то ваша инвес-
тиција у здраву, поштену и образовану децу?

III 

Поставља се питање, ко је данас слободан? Неко ко 
не жели да буде чипован, неко ко нема социјални број, 
неко ко не жели да се вакцинише или да буде део новог 
орвеловског друштва? У савременом корпоративном сис-
тему, тоталитарном и компјутеризиваном свету, слободе 
више нема.

Др Слободан Рељић, др Олга Четверикова и наша ко-
легиница из Краљева, Марија Стошић, дају нам одговоре 
на питања глобалне реформе образовања; како ће на свет 
у коме живимо утицати нове технологије, шта је трансху-
манизам, како ће изгледати постхумана будућност света 
и да ли ће роботи, заиста, заменити наставнике? 
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Хуманоидни робот „предаје” лекцију, док ђаци слу-
шају и питају шта им је нејасно. Ученик са посебним ру-
кавицама и ви-ар наочарима „улази” у лабораторију, узи-
ма хемикалије и сам почиње експеримент. Следећи час 
је географија. „Учионица” је у савани, около су животиње 
које ту живе. 

Ово су слике које подсећају на сцене из филмова на-
учне фантастике. Али то није фантазмагорија, то је проје-
кат нашег Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и кинеске компаније „Нет драгон”. Овај Центар за 
роботику и вештачку интелигенцију у образовању је отво-
рен прошле године и има више од два милиона учионица 
широм света.

Кажу, тако би требалo да изгледа настава у нашим 
школама за неколико година. Додају, данашњи модел 
наставе је превазиђен, ученицима досадан, монотон, 
мери се само репродукција чињеница и зато ђаци беже 
из школе?!

Просветни радник би требало да буде перјаница об-
разованог, освешћеног, критичког и бунтовног друштва 
које није слепи конзумент свега што му се понуди. Обра-
зовање и васпитање је изгубило утакмицу са агресивним 
дејством либералног капитализма. Живимо у свету чија 
је доминантна религија новац, док су на културу пренети 
неумољиви принципи потрошачке реалности.
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IV

На Сајму књига у Београду, 26. октобра 2019, одржана је 
трибина која је имала за циљ критичко сагледавање пробле-
ма дигитализације у образовном систему Србије. Професор 
чачанске Гимназије, др Владимир Димитријевић, преноси 
нам битне одреднице и закључке са овог скупа кроз про-
мишљања врлих говорника др Александра Липковског, др 
Слободана Рељића и професора Медицинског факултета 
Милоша Бајчетића. Зашто нам на силу намећу дигиталне 
уџбенике и електронске дневнике, да ли је „бежање у диги-
тализацију бежање од стварних проблема образовања” и 
да ли је „дигитализација у Србији карикатурална”, су само 
нека од питања којим су се наши гости бавили. Професор 
Димитријевић нам објашњава зашто се настава „наобла-
чила” и шта нам је донело учење на даљину кроз веома за-
нимљиво анкету (истраживање) у којој су учествовала 634 
ученика и 38 наставника чачанске Гимназије.

Овом књигом смо покушали да одговоримо на нека 
од многобројних питања непрекидног реформисања гим-
назија или смо вас, бар донекле, навели да о њима раз-
мишљате. Можда се, ипак, сва наша премишљања могу 
свести на оно што је Синдикат образовања Чачак усвојио 
као своју максиму: „Реформе – да! Ни споре, ни брзе, него 
квалитетне и трајне! Реформе ослоњене на добру тради-
цију и реформе које ће постати добра традиција.”

Милан Селаковић, професор географије
у чачанској Гимназији
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„Verba volent, scripta manent!”
„Речи лете, списи остају!”

Весна Јеротијевић, медијатор     

Чачак, 7. март 2020.

У важени гости, поштовани родитељи, цењене ко-
леге, добар дан и добродошли на скуп посвећен раз-
откривању реформи гимназија. Част ми је да вас 

поздравим у име домаћина, Синдикалне организације 
Гимназије и Синдиката образовања Чачак.

Гости данашњег скупа су представници Нацио-
налног просветног савета, Јасна Јанковић, председник 
Уније синдиката просветних радника Србије и Владан 
Ницовић, директор Економске школе у Чачку. Наравно, 
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представници градова, колеге из Крушевца, Зрењанина, 
Београда, Ивањице, Краљева, Горњег Милановца, Гуче и 
Крагујевца. 

Реформа гимназија почела је у школској 2018/2019. 
години. Уведени су нови изборни програми, а ученици су 
бирали један од шест понуђених. У наредној школској 
години ученике трећег разреда очекује још шест нових 
предмета од којих ће бирати два. Два изборна програма 
реализоваће се кроз четири часа недељно. Према писању 
Агенције „Бета”, од 25. фебраура 2020. године, министар 
Младен Шарчевић изјавио је да гимназијалци нису опте-
рећени и да су изборни програми релаксирајући. 

Чланови Савета родитеља Гимназије у Чачку на са-
станку који је одржан почетком октобра, сложили су 
се да програми за ученике нису релаксирајући већ опте-
рећујући и покренули су иницијативу за преиспитивање 
измена програма који се већ другу годину примењује у гим-
назијама. Око хиљаду родитеља подржало је петицију 
против реформе гимназија која је послата на адресе На-
родне скупштине Репбулике Србије, Одбора за обрзовање 
Народне скупштине, Владе и Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја како би заједно отворили 
озбиљну и стручну расправу о ефектима реформи гим-
назија. 

Данашњу расправу, драги гости и посетиоци, отва-
ра Весна Станић, председник Савета родитеља Гимна-
зије у Чачку.
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Поздравила бих цео скуп и захвалила се на позиву. 
Долазим испред Савета родитеља наше школе, Гимназије 
у Чачку. Покренули смо решавање нечега што сте ви као 
просветни радници, вероватно, већ одавно знали, а то је 
да су нам деца преоптерећена школским обавезама. Бо-
равак у школи од осам и по сати у једом цугу, што би ре-
кли, никако не одговара њима као младим организмима, 
односно људима у развоју, а не би одговарало ни нама са 
толико година радног стажа и са многобројним обавезама 
које смо навикли да извршавамо. 

Наиме, ми као родитељи сложили смо се да толико 
проведеног времена у школским клупама никако не може 
ићи у корист њиховог образовања, њиховог васпитавања, 
њихове воље за животом и позитивног става према жи-
воту. Још од првих дана школовања деца морају да носе 
школске торбе које су преко 15% теже од њихове телесне 

Весна Станић, председник 
Савета родитеља
Гимназије у Чачку
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тежине и принуђени су да бораве у школи по пет часова 
дневно у првом разреду. Мало по мало увели смо их у 
један систем који подразумева извршавање обавеза, без 
питања мора ли то тако и зашто? Они су постали добри 
војници који свакодневно одлазе у своје школе и предано 
раде. Престали су чак и да се жале на обавезе које смо им 
ми као друштво, не само као систем, наметнули. Увели 
смо их у средњу школу, претпостављајући да је то школа 
за коју су се они определили, где мора да се учи, ради и 
где се све обавезе морају савесно извршавати. Заправо, ту 
ће оставити део живота и део себе. Зато се ми родитељи 
још једном питамо: да ли деца морају у школи да бораве 
од пола осам ујутру до четири сата после подне и могу 
ли толико наметнутних наставних предмета савладати? 
Када ће се одмарати, ручати, дружити? Како ће изгледати 
то младо створење у развоју које седи у школској клупи 
десет часова по 45 минута и да ли је то релаксирајуће, 
како рече господин министар? Можда звучи патетично 
али смо итекако забринути за здравље и образовање наше 
деце!

Због свега наведеног Савет родитеља Гимназије у 
Чачку покренуо је иницијативу да се обрати отвореним 
писмом свим родитељима и широј јавности како би их 
упознао са проблемима реформисане гимназије и нашим 
закључцима. На родитељском састанку првог и другог 
разреда писмо је прочитано, и можемо рећи да је у потпу-
ности прихваћена наша иницијатива. Родитељи који су 
били присутни, њих око 490, су потписали и сложили се 
са нашим предлогом. Трудимо се да их задржимо у земљи 
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и покажемо да имамо разумевање за њихове потребе и за 
њихову младост. Живот није само извршавање радних 
обавеза већ постоје одређена интересовања и мимо школе 
која се своде на минимум. Толико од мене. 
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Ј една, како је себе назвала, бесна мајка двоје гим-
назијалаца из Чачка упутила је писмо министру 
Младену Шарчевићу у коме истиче како њена де-
ца због обавеза у школи немају времена за остале 

активности и како им је дан од 24 часа прекратак 
да би све постигли. Њено писмо одјекнуло је интер-
нетом као и један од њених коментара: „Нису сви 
кукавице, ипак је моја бивша школа сачувала део 
храбрости и интегритета грађеног од 1837.” Бивши 
ученик, а садашњи родитељ ученика чачанске Гим-
назије, Александра Ћурчић. Изволите.

Прво, захваљујем се на позиву и учинили сте ми ве-
лику част што сам данас овде међу вама. Опростићете ми 
ако будем мало замуцкивала, јер ја сам ипак особа која 
више воли да пише него да говори. Јако ми је драго што 
моја бивша школа, наша велика школа, која је увек била 
светионик и у тежим временима него што су ова данас, 
има храбрости и што је покренула иницијативу за нашу 
децу. Сви ви који сте данас овде, радите за нашу децу. То 
је права кампања. 

Моје писмо министру Шарчевићу је јако пристојно 
узевши у обзир какве речи су ми пролазиле кроз главу 
док сам га писала те вечери. Образовање је темељ сваког 
друштва. У нашем друштву су се појавили „неимари” који 
извлаче блокове из тог темеља и он се дрма, а они нас 
убеђују да никад није било боље. На челу тих „неимара” 
је министар Шарчевић за кога сам први пут чула када је 
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за дете које је било жртва вршњачког насиља рекао: „То је 
нормално, јер му је на челу писало мучи ме.” Питам се, да 
ли нама, родитељима, ученицима, професорима, пише на 
челу мучи ме? Да ли је он то прочитао на нашим челима 
и кренуо да нам удовољи? 

Ризикујући да будем „навалентна” и да вас „давим” 
поново са мојим писмом, прочитаћу га још једном онима 
који га нису прочитали на интернету, у „Данас”-у или на 
бројним сајтовима који су то објавили. 

Поштовани министре Шарчевићу, 
Ако тренутно нисте у соларијуму можда ће вам неко 

од Ваших посилних дати на увид ово писмо једне попри-
лично бесне мајке двоје гимназијалаца. 

У овом тренутку, моја деца ме обавештавају да ноћас 
неће спавати, јер због Ваше генијалне реформе образо-

Александра Ћурчић,
„бесна” мајка
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вања имају осамнаест предмета, седам часова сваког дана 
(осим дана када имају десет часова).

Због тога им је дан од 24 часа кратак за све обавезе 
које имају, док су дружења, изласци и бављење ваншкол-
ским активностима мисаона именица.

Како Вас није срамота?
Седите у Влади пуној лажних дипломаца и плагија-

тора који за све време школовања нису учили колико 
ови шеснаестогодишњаци за седам дана. Крадете им де-
тињство и младост, зашто? Да би им се школа смучила и 
када дође време за факултет буду деморалисани, уморни, 
а без довољно знања?

Четири нова предмета осмишљена да обезбеде до-
вољан фонд часова за професоре запослене преко партиј-
ске линије чине да деца не могу да се посвете у потребној 
мери предметима због којих су уписали природно-мате-
матички смер.

„Језик, медији, култура”
Преко потребан предмет у земљи медијског мрака, 

риалити програма и неписмених ботова? Добро је што 
се нисте сетили да уџбенике из овог предмета пишу Беба 
Поповић и Жељко Митровић.

„Одрживи развој”
Лицемерно је мала реч. Гурате реке у цеви, у друге 

просипате отпадне воде, треће продајете. Сечете дрвеће, 
све прикривате бетоном, ми смо колонија која не може да 
се одржи а камоли да се развија.

„Појединац, група, друштво”
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То већ има логике. Деца треба да уче о земљи у којој 
све зависи од појединца који преко послушне групе уп-
равља друштвом.

„Уметност и дизајн”
О уметности ваљда уче на часовима ликовног, музич-

ког и књижевности? Осим ако не мислите на напредну, 
дадистичку уметност ружног и дизајнирања стварности 
у режији једног човека?

Чујем да уводите и обавезно предшколско образо-
вање за трогодишњаке. Касно је за то, размислите да 
уведете обавезно предшколско образовање од јаслица. 
Можда тако успете да спречите децу да науче да мисле и 
постану грађани по вашој мери.

Коментар на ово моје писмо, на једном порталу ми је 
привукао пажњу – Госпођа је хтела да лечи комплексе, па 
је неспособну децу уписала у буржујску школу. Мислим да 
тај коментар боље од целог мог писма описује стварност 
у којој живимо. 

Ово је освета лоших ђака који гиманазију виде као 
буржујско место, а не као место за децу која заиста желе да 
уче и да својим знањем обезбеде место у друштву. Са дру-
ге стране, највећи комплимент је изрекла школска друга-
рица моје деце: не познајем вашу маму али је обожавам. 

Реченица која истрајава на мом профилу на друштве-
ним мрежама, до скоро је била, мама која не може да ћути. 
Од пре неколико месеци сам је заменила са – одбијам да 
тихо одем у ноћ. Сматрам да и сви ви који сте овде одбија-
те да одете у ноћ и држите бакље неког новог времена. 
Хвала вам. 
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Е лектронски портали пренели су још једно „сај-
бер писмо – видели се нисмо” у коме аутор деци 
упућује захвалност у име њихове дивне послуш-

ности коју показују према родитељима и својим 
педагошким узорима. Позивамо их да у име те по-
слушности овога пута буду непослушни и тако нам 
помогну у борби за њихово слободоумље, а против 
страха. Данас ћемо видети, и чути родитеља, про-
фесора доктора Катарину Мајсторовић. Изволите.

Тешко ми је да говорим после Александре. Једно ве-
лико браво. Стварно сам поносна на Вас. Рекла сам оно 
што ми је било прво на срцу и хвала Вам на томе.

Што се мене тиче, ти портали, те неке ситне колумни-
це које сам ја писала у последње време а које сте можда 
прочитали, обично су почињале речима – драги људи до-
бре воље. Ја немам разлога ни данас да почнем другачије, 
сем да ћу мало истаћи родитеље у овој причи.

Драги родитељи добре воље, данас сам овде као ро-
дитељ и морам вам рећи да ми од свих позива за некакав 
скуп овај представља највећу част. Говорићу првенствено 
у име све деце, некако из прве руке и вероватно ћу бити 
мало патетична. Мој родитељски стаж траје 16 година. 
Од тога сам формално три године самохрани родитељ, а 
суштински много дуже. Имам двоје деце. Ћерка је друга 
година гимназије а синчић је шести разред основне шко-
ле. Ову ситуацију сам сагледала из перспективе себе као 
родитеља.
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Дакле, када се дете родило то је за мене, пошто сам 
филозоф, не замерите, било највеће метафизичко чудо 
које ја никада у животу нећу моћи да докучим. Толико 
тога има што не можемо, али то је заиста оно што ти се 
животно догоди. Са утиском тог чуда сам почела да гајим 
своју децу. Обећала сам себи да их нећу гушити неким 
непотребним захтевима, односно да ћу пратити њихов 
развој. Дакле, трудићу се да идем у сусрет ономе што 
њима треба, а не да им намећем своје захтеве, амбиције, 
очекивања и слично. То сам себи обећала.

Наравно да у неком узрасту децу препустимо устано-
ви и тада креће та чувена социјализација – вртић, школа, 
сада средња школа, а ја сам дотле стигла. Видећемо се за 
коју годину, па ћу наставити да вам причам како то изгле-
да. Све те установе су дефинисане као образовно-васпит-
не установе. Васпитне нарочито. Можда грешим, али је у 

Др Катарина Мајсторовић,
родитељ



УСПРС

30

најранијем узрасту наглашен тај аспект. Он би требао да 
се одржи на некој константи. Међутим, управо због ових 
неоправданих захтева према деци нисмо у стању да одр-
жимо тај васпитни динамизам, односно васпитну помоћ. 
Мени је то поражавајуће, зато што сам у ситуацији да као 
родитељ учествујем у нечему што ми се несвиђа.

Радила сам у разним високошколским установама и 
образовање је за мене најлепша ствар која постоји у једном 
друштву. У принципу то је и мој позив. Најбоље сам се 
осећала у гимназији и најлепше је радити са гимназијском 
децом. Верујте ми, то су мали рудници и расадници који 
нуде много тога што се у њима још увек не види. Када им 
дате неки проблем они се такмиче својом луцидношћу да 
тај проблем реше. Нису загађени па да кажу, ја сам ово 
научио зато што ћу сутра да радим тај и тај посао. Они то 
раде из своје душе, из своје опипљивости, из креативне 
снаге свог духа. То је снага која је једина неупрљана, а ми 
смо ти који као родитељи бојажљиво покушавамо да их 
припремимо за будући свет. Нарочито када дође до из-
бора факултета. Немојте сутра рећи: шта ћеш ти са тим 
да радиш, како ћеш да живиш, какав ћеш посао да имаш? 
Не, овде у гимназији се ради о томе да деца хоће да знају 
ради знања и да се не такмиче на начин ривалитета, у 
смислу да склоне оне који су бољи од њих. Напротив, они 
провоцирају међу собом једни друге да буду што бољи. То 
је једна прелепа ситуација.

У неком броју „Недељника” госпођа Милена Митро-
вић, представник Савета родитеља Пете београдске гим-
назије коментарише PISA тестирања и нашу неспособност 
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да досегнемо те стандарде, па каже да су деца углавном 
настројена кампањском раду и да су немотивисана за рад. 
Поставља се питање: како мотивисати децу? То је кључно 
питање. Ја вам родитељски кажем да је 17 или 18 пред-
мета превише и да се многи од њих преклапају и изуча-
вају на више места – уметност, музичка култура, ликов-
но, грађанско, социологија итд. Слуша се све и свашта, и 
на такав начин праве својеврсну папазјанију. Разјаснити 
три појма за један час је превише. Томе треба додати и 
број наставних предмета, па број часова, па број повези-
вања усвојених појмова и све то ће у њиховим главицама 
изазвати прави хаос и конфузију. Онда се кроз текст који 
сам поменула провлачи једно поређење са Француском 
или Пољском. У сарадњи са професором Матијевићeм, 
који се бавио француским образовним системом, сазнајем 
да они имају седам до десет обавезних предмета. На првој 
и трећој години по седам и да имају свега два до три из-
борна предмета. И то је то. Ако упоредимо наш образовни 
систем са њиховим и наших 17, 18 предмета са њихових 
седам или десет обавезних предмета, поставља се питање 
како ће PISA тест да детектује колико су ти појмови нашем 
ученику познати, јасни и повезани. У главама наших уче-
ника они се преплићу и проузрокују праву збрку.

Мислим да ћемо ми изгубити нашу децу. Они ће мож-
да добити посао, јер послови се добијају на разне начи-
не, знате и сами. Мотиви и средства су различити али се 
душа губи лако и не на један једини начин. Ја се бојим да 
ће наша деца изгубити себе а то је оно што је најскупље 
у целој причи.
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Враћала сам се са посла и испред мене су ишле две 
девојчице из основне школе, усхићене, преслатке, и ја 
сам чула да разговарају о томе како им је било у школи. 
Наравно, то је питање које сваки родитељ постави свом 
детету када дође кући. Оне су се похвалиле да им је баш 
било лепо. А онда је једна од њих после извесног времена 
рекла: мени баш и није било лепо, али ће моја мама да 
тугује ако то чује од мене и зато ћу ја да се потрудим да 
ми буде лепо у школи.

Наши гимназијалци говоре, имам утисак кроз зубе, 
било је лепо у школи јер неће да нас повреде. Дирљиво 
је колико они све то испуњавају, али њима није лепо у 
школи, њима школа постаје место које више не лечи „тугу 
и самоћу”.

Недвосмислена порука коју бих ја послала деци гласи: 
борите се за своје образовање, то вам нико не може узети. 
То је једина ствар која ће, било какав преврат времена да 
је, остати ваша. Да бих остала доследна морам да будем 
на трагу овог васпитног циља, дакле, да имам оправдана 
очекивања од своје деце. Како ћу да их имам у оваквом 
систему обухваћеном новом реформом образовања, ја за-
иста не знам? Помало ме је срамота, јер се као родитељ не 
сналазим. Наравно, то не могу да им кажем али знам да 
се морају борити за своје образовање.

Ово је ситуација када ми постајемо џелати нашој 
деци. Савест је највећи живи непријатељ, рече Сартр, и ја 
ову причу не могу да оћутим. Сада смо у највећој снази, 
и не бих волела да се деси оно што каже режисер Горан 
Марковић причајући о једном заводнику: волим да сла-
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мам отпор жена зато што на почетку то буде једно челич-
но Не, затим се претвара у једно пихтијасто Можда, и на 
крају се завршава са ватреним Да. Ми смо сада, чини ми 
се, на том челичном Не, и хајде да се одржимо на томе. 
Свако добро вам желим.
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О д наредне школске године, ученике трећег раз-
реда очекује шест нових изборних програма 
од којих ће бирати два. Понуђени програми су: 

Примењене науке 1, Примењене науке 2, Основе геопо-
литике, Економија и бизнис, Религије и цивилизације, 
Савремене технологије. У понуди су још и Образовање 
за одрживи развој и Уметност и дизајн, програми који 
су били понуђени и у прве две године. Програме за које 
се ученици одлуче у трећој имаће и у четвртој години. 
Настава ће бити пројектна са по два часа недељно. 
Нови програми повезују више предмета и за њих нису 
потребни уџбеници, наводе из Завода за унапређење 
образовања и васпитања. 

Да ли као родитељ и професор сматра да уџбе-
ници нису потребни, питање је које упућујем Горану 
Шипетићу, професору Економске школе у Чачку.

Добар дан. Ја сам овде у име родитеља, али и као коле-
га и члан синдиката. Мислим да сви живимо у „Топ листи 
надреалиста”. Све ово подсећа на један скеч када др Неле 
Карајлић, као мали ђак, набраја предмете које има, па од 
тих десетак предмета издваја кибернетику 1, кибернетику 
2, кунг-фу, физичко итд. 

Морам мало да критикујем синдикат. Мислим да смо 
се заједно изборили за много ствари у просвети и ово 
је више моја препорука. Сваки наш следећи скуп овак-
вог типа, протеста или штрајка треба да почне са овим 
проблемом. Морамо причати о томе како гимназијалци 
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имају у првом и другом разреду по 18 предмета и при томе 
у сваком полугодишту морају добити бар четири оцене 
из већине предмета. Ја формално могу да испуним такав 
начин оцењивања али, верујте ми, суштински не могу. 
То је физички неизводљиво како за наставнике тако и за 
ученике.

Хајде да причамо о томе како дете у петом разреду има 
редовних шест часова, а понекад и седам. Да ли је тако? 
А да не причам, неко је то малопре споменуо, о школској 
торби ђака. Ја имам ђака трећака и морам да вежбам у 
теретани да би подигао ту ђачку торбу.

Причајмо мало о урушеном српском образовању. Да 
би радили у општем интересу ми морамо имати подршку 
народа. Верујте ми да је са оваквом причом немамо. Не 
кажем да нисте о томе причали, али нисте довољно и ни-
сте у првом плану, јер једино на тај начин ми можемо да 

Горан Шипетић, професор 
географије у Економској школи
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имамо емпатију код родитеља; једино на тај начин можемо 
да се изборимо са овом реформом.

Ђаци су толико оптерећени да једноставно губе вољу. 
Да ли могу да се испуне ваншколске активности? Радим у 
Медицинској и Економској школи. У Медицинској школи 
су ђаци толико оптерећени да када треба да их испитам, 
они кажу, немојте професоре молимо вас данас. Имали 
смо данас 12 часова рачунајући и практичну наставу. 
Стварно мислим да смо стигли до неке тачке усијања. Да 
се разумемо, ја сам увек био за реформу. Мислим да овде 
има добрих ствари које нам министарство доноси, али 
ако они ништа не одузимају а само додају, онда ништа од 
тога није сјајно. 

Директор и ја смо причали о томе како треба мало 
променити овај традиционални начин образовања, уве-
сти ту пројектну наставу. Све је то сјајно урађено, али до-
дати нове предмете а ништа старо не одузети... Дошли 
смо до неке тачке где даље не можемо. Гимназија је увек 
била бастион тог отпора, Гимназија у Чачку, и драго ми је 
што овде све почиње. Можда нешто и урадимо ако сада 
уђемо у борбу и добијемо подршку родитеља. Не бих сада 
да усложњавам причу али основне школе су већ десет го-
дина у проблему. Видели сте, резултати су никакви. Хвала 
вам.



РЕФОРМА ГИМНАЗИЈА ИЛИ „БОЛЕЋИВА ПРАЗНИНА”

37

Г остујући у емисији „Просвета има реч” аутора 
Јасне Јанковић, председника УСПРС, Невенка 
Толић, педагог Гимназије у Чачаку, упозорила је 

да због повећаног броја предмета у првом и другом 
разреду гимназије ученици имају по 11 часова дневно 
(седам у једној а четири у другој смени) и истакла је 
да су гимназијалци уместо растерећења добили нова 
оптерећења. Педагогија је као озбиљна наука одавно 
дефинисала колико часова ученици могу да проведу у 
школи, а да им то не буде на штету, већ основа за 
усвајање нових знања и корисних информација. О на-
стави и педагогији, педагог Невенка Толић. Изволите.

Почећу од тога шта је реформа и шта она треба да 
значи. Ако хоћемо нешто да реформишемо, то значи да 
хоћемо нешто да поправимо, али пре тога треба видети 
шта је то што није добро. Годинама уназад то су претрпа-
ни наставни планови и програми. То су часови на који-
ма наши наставници износе чињенице, траже те исте 
чињенице, јер, забога, после ће на пријемном испиту то 
исто знање морати да се покаже. Они се просто плаше 
да нешто не прескоче. Значи, ми смо ти који обликујемо 
ствари. Деца све то лепо науче, ви то знате, наставници 
то знају, ту буду сјајне оцене и на разним многобројним 
контролним задацима, тестовима и тако даље. Када пита-
те ученике научено градиво за извесно време, јер процес 
заборављања је нужан и неизбежан, они више неће знати 
да вам одговоре.
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Дакле, ми морамо другачије да посматрамо ствари. 
Задатак за онога ко осмишљава реформу јесте да изабере, 
да направи селекцију. Наши програми су застарели. Шта 
се учило 90-их, то се учи и данас. Проблем је што ми не 
осавремењавамо планове и програме. 

Да ли је могуће да се ништа ново не дешава? Да ли је 
могуће да ми нашу децу не упућујемо на оно што се десило 
после Другог светског рата? Верујте, многи професори не 
могу ваљано да обраде наставни програм из историје. Из-
вињавам се историчарима, али мени је најлакше на овом 
да покажем одређене недостатке. Они једва да стигну до 
Другог светског рата, јер је градиво толико претрпано 
од првобитне људске заједнице наовамо, да за савремено 
доба нема места. Друга ствар, Министарство просвете 
или ЗУОВ су увођењем ове пројектне наставе могли да 
употребе и метод истраживања. Тај метод омогућава по-
стављање питања, кретање у различитим правцима, до-
ношења неких решења и закључака. То треба подржати. 
Међутим, што рече колега Шипетић, из програма наставе 
ништа није избачено. Овде се систем претрпава и једно-
ставно ће довести до пуцања. Значи, не морате ви нешто 
стално тражити, стално нешто трпати, а ништа не одузи-
мати. Да ли наставници могу да се договоре шта је битно 
и важно у њиховом предмету? Дакле, они који креирају 
план и програм. Најбоље је прво савладати појмове, а онда 
додати чињенице које качите за појмове, јер просто наш 
мозак тако функционише. Децу треба учити основним 
концептима, а не толико инсистирати на чињеницама и 
на фактографији. Та селекција је врло важна, и биће још 
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важнија, зато што имамо превише информација. Како 
ћемо научитио децу да направе добар избор, ако сами не 
правимо селекцију? Зашто у гимназијским програмима 
сви ђаци треба да уче све? Просто се не види нека разлика 
између природног и друштвеног смера. 

Ви знате да наши ученици одлазе у Мариборску гим-
назију, и тамо завршавају трећи и четврти разред. Колико 
предмета тамо изучавају? То су: енглески језик и књижев-
ност, математика, други страни језик, један друштвени 
предмет, један природни предмет, један изборни предмет 
и логика која се код њих зове теорија знања. Дакле, то је 
шест, односно седам предмета. Чини ми се да је логи-
ка као предмет све више маргинализована у нашем нас-
тавном програму. То не би смели да дозволимо јер ћемо 
се изгубити у овој просветној депонији. Британски гим-
назијски програм предвиђа у прва два разреда шест до 

Невенка Толић, педагог у 
Гимназији у Чачку
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осам предмета. Енглески језик и математика су обавезни 
предмети, док се остали бирају и у зависности да ли же-
лите друштвено или природно усмерење. Ја се сада питам, 
шта је то у односу на наших 18 предмета? У другој годи-
ни полажу завршни испит из само три предмета, а они 
најамбициознији и најталентованији могу да покушају и 
четири. Познајем дете, које је завршило први и други раз-
ред као ђак генерације у Трећој београдској гимназији, а 
трећи и четврти у Лондону по наведеном програму. Када 
је дошла код директора и рекла да хоће поред енглеског 
језика и математике, који су јој били обавезни, да полаже 
још три предмета, он је рекао да је пет предмета превише 
и да ће то тешко савладати.

По завршетку Лицеја у Француској стичу се услови 
за упис на факултет. У току године учи се десет предмета 
који се полажу у два дела. На крају трећег и четвртог раз-
реда завршни испити се екстерно оцењују. Мислим да и 
ми морамо имати ту екстерну процену.

Канадска диплома је прихваћена свуда у свету а 
средња школа траје четири године. Број предмета по го-
динама креће се од осам до десет. То су: енглески језик 
и књижевност, математика, страни језик, изборни пред-
мети као и друштвени и природни предмети. Изборни 
предмети су: роботика, бизнис, туризам, чак и кулинар-
ство. Настава се одржава у блоковима од четири до пет 
предмета по семестру. Америчка гимназија одговара на-
шој четворогодишњој гимназији. Они имају од шест до 
девет предмета.
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Е, сада, упоредите наш образовни систем са школ-
ским системима ових развијених земаља. У чему је ствар? 
Можете имати најбоље састојке за неко јело али ако их је 
превише то јело неће личити ни на шта. Просто, морамо 
имати нека усмерења. 

Чини ми се да је министарство хтело да подмири 
све, а у ствари није урадило ништа. Хтело је да подмири 
професоре, па је са њима организовало неке вежбе да би 
имали што већи број часова. Наставници се неће бунити, 
имаће већи фонд часова и неће остати без посла.Увели су 
неке нове предмете, па ће бити и новог запошљавања. Али 
биће и проблема. Професори не могу да испредају све оно 
што је зацртано планом и програмом а плаше се како ће 
ђаци проћи на пријемном испиту. Плашиће се још више 
завршног националног испита, односно екстерне матуре. 
Мислим да ученицима не морају рећи или испредавати 
све оно што пише у уџбенику или што је зацртано нас-
тавним планом или програмом. 

Што се тиче ученика, њима је све ово јако напорно 
али, са друге стране, и занимљиво. Просто немају вре-
мена да се баве изборним предметима па ће морати да 
занемаре учење основних предмета због којих су дошли 
у гимназију. Поједини родитељи мисле да им не треба 
дирати изборне предмете јер их они чине успешнијим 
ђацима. Дакле, ученици су некако подмирени, али смо 
изгубили суштину. Морамо знати шта је основно, да се не 
расплињујемо на све стране, и при том не урадимо ништа.

Деца сама одлучују које ће изборне предмете одабра-
ти. Нису ни знали шта их чека када су бирали у првом раз-
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реду, али су наслућивали шта то значи. Такође ми је јако 
чудно да гимназијски програм у овој земљи није предви-
део као предмет нацртну геометрију; ученицима који ће 
ићи на техничке факултете она ће бити много потребнија 
од неких других предмета. Ми смо је овде организовали 
и знам да је то школа платила. 

Видели смо шта се дешава у основној школи кад је 
мала матура у питању, а шта ће тек бити када на ред дође 
велика матура? Просто се мало прибојавам. Волим што 
постоји екстерна матура, да буде што објективније и та-
чније, али са друге стране не знам чему силне екстерне 
еваулације од стране школских управа и најезде саветни-
ка ако већ постоји екстерна матура. Размишљајте и о томе. 
Хвала вам. 
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С обзиром да оцењивање у оквиру нових избор-
них предмета утиче на просек оцена, про-
фесори који предају приморани су да учени-

ке изложене захтевој пројектној настави оцењују 
што боље јер су и сами свесни сувишности ново-
уведених предмета и не желе да оштете своје уче-
нике. Ово повећава просечну оцену на крају школске 
године што значи само једно, оцене ће бити више, а 
знања ће бити све мање. На шта се све као на нере-
лано оцењивање жалио и сам министар. Професори 
се нису жалили, одлучно су стали у одбрану знања 
својих ученика. Поздравимо Гордану Пауновић, про-
фесора гимназије. 

Добар дан свима. Ја сам професор енглеској језика у 
чачанској Гимназији, Гордана Пауновић. Радим 32 годи-
не у просвети, и о реформи, плановима и програмима 
за ученике нових разреда гимназије говорићу са аспекта 
предмета који предајем. Осврнућу се и на текуће пробле-
ме као разредни старешина другог разреда реформисаног 
гимназијског смера у нашој школи.

Реформа, као што је наш педагог Нена Толић рекла, 
пре свега подразумева промену неког постојећег стања 
и увек се надамо да је та промена на боље. Квалитет је 
једино мерило успешности реформе и по мом дубоком 
уверењу је за добробит коју од те и такве реформе имају 
ученици. Ова то свакако није и илустроваћу је на примеру 
предмета који предајем.
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Наиме, број часова енглеског језика у другом разре-
ду гимназије како природног тако и друштвеног смера 
је смањен. На природном смеру уместо два сада је један 
плус 0,5 часова, а на друштвеном смеру уместо три часа 
по претходном програму, сада је то два плус 0,5 часова. На 
годишњем нивоу ученицима је ускраћено 18,5 часова. При 
томе, треба нагласити да су обим и планови наставних 
програма, остали потпуно исти. Значи, захтеви које ми 
имамо према ученицима су остали идентични. Овај тренд 
смањења часова, по најавама које имамо, ће бити наста-
вљен, јер зашто стати и зашто прекинути нешто када нам 
овако добро иде? У трећем и четвртом разреду он ће бити 
још агресивнији, па ће ученици друштвеног смера имати у 
трећем и четвртом разреду по 37 часова мање у односу на 
претходне планове и програме. Не треба много памети и 
није тешко израчунати да ће за три године реформисане 
школе сваки ученик природног смера бити ускраћен за 60 
часова енглеског језика, а сваки ученик друштвеног смера 
за скоро 100 часова.

Поставља се једно логичко питање – какву корист 
имају ученици од ове и овакве реформе? Да ли ће корис-
тити, и колико, једном нашем ученику друштвеног смера 
који планира да после гимназијског школовања наста-
ви образовање на Филолшком факултету? Да ли ће он 
на пријемном испиту полагати енглески и српски језик 
или ће бити пропитиван из области Појединац, група, 
друштво а можда га и питају градиво из области Образо-
вање за одрживи развој? Мислим да одговор сви знамо, а 
знамо и ко ће бити кривац за неуспех нашег ученика. То ће 
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бити некомпетентни и лењи професори као и лењи учени-
ци. Значи, знамо унапред кривце за такву врсту неуспеха. 

Енглески језик није једини предмет који је обухваћен 
овом реформом. То су и физика, хемија, биологија, немач-
ки и француски језик, музичка и ликовна култура. Дакле, 
по принципу – хајде, да узмемо по 0,5 часова од свакога 
па ваљда неће приметити. Као да ми не знамо шта радимо 
и да нисмо свесни тога да нам се чини велика штета. Пре 
свега нашим ученицима, не нама лично.

Ученици који похађају ове предмете сваке друге 
недеље, долазе до потребног фонда часова, али се губи 
континуитет у настави. Треба причати и о техничким 
проблемима и немогућности да све те групе и ученике 
уклопимо у постојећи распоред. Долазим у ситуацију 
да радим са половином ученика једног разреда, а дру-
га половина ученика због немогућности да их уклопим 

Гордана Пауновић, професор 
енглеског језика у чачанској 

Гимназији
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у постојећи распоред паузира, односно да седи испред 
учионице. Где је ту смисао? Због свега тога ученици су нам 
изузетно преоптерећени са, већ је речено (18 предмета) и 
логично је да ће бити немотивисани. 

Због свега наведеног, ја сам велики противник овакве 
реформе. Сматрам да за добробит наших ученика, пре 
свега, као и због опстанка српског образовног система, 
морамо некако да се удружимо и свим снагама одупре-
мо овом бесмислу. Дошли смо до тачке када ћутањем и 
нечињењем заправо постајемо саучесници у урушавању 
образовног система Србије. Хвала вам.
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З ахваљујући образовању у могућности смо да 
разумемо ствари које нас окружују, да објасни-
мо различите појаве, да испратимо своје об-

разовање и покажемо своје могућности. Образовање 
вам нуди не само знање из различитих области нау-
ка, него и прилику да стекнемо искуство о ономе што 
нас интересује и да нас на тај начин изгради као 
личности. Осим тога образовањем стичемо потреб-
не вештине како би могли да обављамо различите 
послове, да истражујемо и чинимо свет бољим мес-
том за живот. Музика у том свету заузима посеб-
но место. Поздравимо Драгану Вељковић, професора 
Гимназије у Чачку.

Добар дан. Ја сам Драгана Вељковић, професор му-
зичке културе. Чула сам од много мојих колега питање 
– где је смисао? Кажем вам искрено, да је све ово бесмис-
лено, пре свега из угла уметности и образовања. Како је 
замишљен наш систем? У основној школи предвиђено је 
да се на часовима музичког развија код деце музикалност, 
а пре свега у периоду од првог до четвртог разреда, и то 
кроз певање и свирање. Од петог до осмог разреда учи 
се теорија музике, а у средњој школи потпуно се прелази 
на историју музике. Дакле, хронолошки радимо развој, а 
тако је, колико знам и у ликовној уметности. Развој умет-
ности од праисторије до данашњег дана. 

Када сам видела реформисани програм прво што ме 
је фасцинирало као музичара и професора је осамнаест 
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и по часова музичке културе! Шта значи тај број? Верујте, 
ја видим бесмисао у свему овоме. Не верујем у теорију 
завере, али итекако комуницирам са људима који су ван 
просвете. Не бих смела да кажем да је ово писао неко ко 
није никада ушао у одељење, али ко је онда аутор? Шта 
значи 18 и по? И где је та половина? 

Знате како су замислили наставу музичког и лико-
вног? Да имамо 18 и по часова на годишњем нивоу, и ако 
то претворимо у праксу онда би ђаци имали девет часо-
ва у једном полугодишту, односно четири часа са истом 
групом ученика у једном тромесечју. Када бих вам сада 
прочитала шта је то што треба да урадим са ђацима, си-
гурно бих потрошила један школски час.

Осам тема које треба обрадити са ученицима се уг-
лавном односе на историјски период. Шта је нелогично? 
За први разред, рецимо, детаљно радимо класицизам баш 
како треба, а онда се опет враћамо на тај исти класици-
зам. Па чекајте, деца нису телетабиси, нису заборавили 
оно што смо радили!? Као да је једна комисија радила за 
први разред, а онда нека друга за други разред!?

Музика је пре свега средство комуникације, али је и 
временска уметност, јер за музику треба времена. Сми-
сао сваког часа музике културе је да што више активно 
слушамо музику – Баха, Моцарта, Бетовена... али како то 
остварити на четири часа у једном тромесечју? Немогуће! 
Разумете да за музику треба времена. 

Шта се догађа у учионици? Бесмисао. Велика је мука, 
верујте ми да сам негде рекла да ћемо наставу претворити 
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у телефонски именик. Потребно је само да информишем 
децу и претрчавам градиво. 

Да вам не причам о оцењивању. Када површно ради-
те ви не можете квалитетно ни да оцењујете. Ту се губи 
смисао, како у домену музичке тако и ликовне уметности. 

Платон је давно рекао – каква је у држави музика, 
таква је и држава. У овој држави је врло актуелно бити му-
зичар, певач или певачица. На естради се лепо зарађује и 
то деца гледају. Знате шта ми је поражавајуће? Дуго радим 
овде, преко двадесет година, па када ученицима пустим 
познате примере класичне музике они их апсолутно више 
не препознају. А где да чују то у етру Србије? Где? У рија-
лити програму? На Гранду? Где? Хвала вам.

Драгана Вељковић, професор 
музичке културе
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Н екада је настава у основним школама била 
нормирана. Оне су данас прве на удару измена 
и сваком наредном школском годином добијају 

ново лице и наличје. О лицу и наличју у основном 
школском образовању говори Славица Лужанин, ди-
ректор основне школе „Филип Филиповић”.

Добар дан свима. Ја сам Славица Лужанин, дуго-
дишња учитељица у школи „Филип Филиповић”, а задњих 
неколико година на месту директора школе и један од ос-
нивача Уније СПРС. 

Мислим да смо много раније морали говорити о ве-
ликом бремену који је ученицима основних школа, сходно 
њиховом узрасту, годинама наметан. Постајемо маши-
не које узимају без селекције све оно што нам се нуди и 
ништа боље не очекујемо у наредном периоду. Све оно 
што је кренуло са основним сада стиже и у средње школе. 
Можда ће оне (средње школе) имати мањи број ђака по 
одељењу али ће зато уписивати планиран и пројектован 
број одељења. Основне школе ће се због смањеног ната-
литета претворити у борце за свако дете. Ми више нисмо 
сарадници, ми смо конкуренција која се међусобно бори 
око сваког новоуписаног ђака. 

Деца се у основне школе уписују према територијал-
ној припадности, што је катастрофално; нпр. у једној град-
ској улици постоје три школе, „Др Драгиша Мишовић” и 
„Милица Павловић” које покривају огроман део градске 
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територије, као и школа „Филип Филиповић”, која је свој 
рад почела у згради Гимназије. 

Почели смо да се удварамо родитељима јер нам пре-
те да ће одвести дете у неку другу школу. Сви смо ми 
укалупљени у једну велику, озбиљну муку, трпимо је и 
учимо. Некада сам била госпођа учитељица зато што сам 
радила у конкретном времену када смо деци посвећива-
ли више пажње и васпитања. Основна школа је некада 
била васпитно-образовна установа а данас је, донекле, ту 
васпитну улогу изгубила. Да зло буде веће, директори тих 
школа су поприлично развлашћени од било које врсте 
утицаја на васпитни моменат. То није данашња тема, али 
ме је просто понело да то кажем. 

Савршена је она школа која има целодневну наставу и 
продужени боравак, јер се највећи део родитељског посла 

Славица Лужанин, директор 
Основне школе „Филип 

Филиповић”
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ту заврши. Међутим, једино о чему родитељ води рачуна, 
брине се и расправља, јесте број који пише у дневнику, од-
носно којом оценом је учитељ оценио ученика. Са сушти-
ном смо се одавно поздравили, остала је само порука. 

Ученици првог разреда седмично имају 24 часа ре-
довне наставе, ученици другог и трећег разреда по 25 ча-
сова, четвртог 26, петог 30, а шестог, седмог и осмог по 
32. Дакле, то се односи на редовну наставу без додатне, 
допунске и припремне наставе за такмичења. При томе, 
ученици наших школа одлазе на разна такмичења и на 
њима бележе запажене резултате. Већ од првог разреда 
почињу математичка и међународна такмичења, па онда 
у лепом говору, рецитовању и нама им краја. Они ни јед-
но такмичење не одбијају, јер треба прикупити поене за 
упис у средњу школу. Најстрашније је што ученици првог 
разреда у свему томе учествују. То је несхватљиво. Живот 
јесте такмичење, али изгубићемо децу. Они све воле, они 
све хоће, али зато се губи на квалитету. Талентовани су 
за више ствари, али не баш за све. Ја као учитељ нисам 
научила никога да пева ко нема слуха, нити онога ко нема 
талента за цртање да црта. Родитељи у силној жељи да 
нешто не пропусте и за своје дете не ураде нешто добро, 
у већини ствари претерују.

Изгубили смо смисао и престали да бринемо о суш-
тини. Жао ми је што сам данас једини представник основ-
них школа који се дрзнуо да проговори о овим проблеми-
ма. Не можемо да изађемо на крај са свим обавезама које 
морамо да испуњавамо.
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К о жели да експериментише и остварује своје 
идеје у образовању, нека отвори своју приват–
ну школу и нека у њој то ради, а не да уништа-

ва државне школе у Србији. Када све ово прође, сви 
они (и неки) ће се разбежати, а ми ћемо и даље оста-
ти овде са нашим новим ученицима да чувамо и не-
гујемо култ знања и радимо на просвећивању нашег 
народа. О опетрећујућој реформи говори директор 
чачанске Гимназије и лауреат награде „Васа Пела-
гић” за најбољег педагошког критичара, професор 
Иван Ружичић. 

Када говоримо о новој реформи образовног система 
морамо да се осврнемо на историјат и да видимо шта се 
дешавало у претходних двадесет година. 

Старије колеге се сећају да је 2002. или 2003. био 
један „удар” на гимназије, и да је након тога Заједница 
гимназија Србије израдила иницијални документ под 
називом „Предлог промена у гимназијском образовању”. 
Током 2004. и у првој половини 2005. године око педесет 
гимназија и преко две хиљаде гимназијских професора 
је учествовало у доради и креирању новог документа. Он 
је усвојен на Видовдан 2005. у ваљевској Гимназији под 
истим називом. Између осталог, предвиђао је да ученици 
у трећој и четвртој години гимназије имају изборне пред-
мете и нека блага усмерења ка оним областима које желе 
да студирају. Такође је предвиђао да се гимназијски про-
грами обогате још неким садржајима са циљем да их што 
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боље спреме за наставак школовања. Документ је усвојен 
али се на њему није радило све до друге половине 2017. 
када је урађена онлајн анкета у којој је учествовало око 
900 гимназијских професора и директора. Њене резулта-
те смо добили почетком 2018. године. Рекли су нам да је 
гимназијски програм у принципу добар и да нема потребе 
за неким суштинским променама. Гимназије испуњавају 
своју основну сврху, односно, припремају ученике за на-
ставак школовања, са опаском да само треба променити 
постојећу матуру која је изгубила смисао. Дакле, морамо 
ићи новим методолошким приступом ка општој матури 
која ће ученицима представљати улазницу за факулте-
те. Тим документом је предвиђено и увођење пројект-
не наставе у смислу потребе да ученици стичу знања на 
различите начине. Школе су биле дужне да одреде шест 
предмета од којих ће ђаци приликом уписа изабрати два.

И тако је 1. септембра 2018. године почела реформа 
гимназија са два нова изборна предмета у првом разреду 
и ми, директори школа, смо некако успевали да овладамо 
механизмом рада и организујемо наставу. Међутим, када 
су нам школске школске 2018/2019. стигли нови програ-
ми за други разред, са новим фондом часова за ликовно, 
музичко, стране језике и са увођењем вежби, ушли смо 
у озбиљан организациони проблем. У првој години ре-
форми, проблем реализације изборних предмета са десет 
новопридошлих одељења смо решавали кроз први или 
седми час. Али шта радити са двадесет таквих одељења и 
како организовати наставу? Морали смо прећи на модел 
тзв. везаних часова изборне наставе у другој смени, па 
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су ђаци у току једног месеца, два дана, нажалост, имали 
дневно по десет часова. И то је некако (тешко) ишло. 

Морам рећи, у почетку нисмо могли да сагледамо по-
губне последице тих промена. Учинило ми се да су оне 
минималне, све док на одељенским и наставничким већи-
ма професори нису проговорили шта се ту дешава. По-
чео сам да враћам филм и све то анализирам, и онда сам 
увидео шта се у ствари дешава. Значи, 15 година ништа 
није рађено, а онда је за пар месеци све урађено на брзи-
ну. Нису уопште консултоване ни школе, ни наставници, 
директори, родитељи.... Добио сам утисак да о настави 
буквално причају сви, само не причају они који о томе 
треба да причају. 

Данас нам се, нажалост, дешава да у гимназије из 
основних школа долазе деца без основног, елементарног 
знања. Како је могуће да ђак после 570 часова енглеског 

Иван Ружичић, директор 
Гимназије у Чачку
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језика, током осмогодишњег школовања, не зна скоро ни 
једну енглеску реч? Како је могуће да после толико часова 
географије ученик на карти Србије не уме да покаже где се 
налазе Београд, Чачак или Фрушка гора? Да не говоримо 
о исходима других наставних предмета. Онда одједном 
увидите да је тај систем неефикасан, нерационалан, не-
економичан. Чему служи овакав, назови, систем? Чему 
служи толики број часова које ученици имају? Не знам, 
можда смо ми овде у гимназији изузетак што смо то уо-
чили, али бих волео да и друге школе по Србији нешто од 
овога примете. 

Законом из 2009. године, у нашем образовном сис-
тему долази до промена, односно до преласка са оријен-
тације на учење ка оријентацији на исходе и стандарде. 
Новим законом из 2017. суштински ништа није измењено 
у односу на пређашњи. Земље које имају најбоље резултате 
у сфери образовања, Финска, Јужна Кореја, Кина, Јапан, 
Холандија... раде по моделу орјентације на учење. У Ми-
нистарству просвете кажу, да ћемо 2025. имати фантасти-
чне резултате на PISA тесту, а ја смем сада да потпишем, 
да ће у најбољем случају ти резултати бити дупло гори. 
Зашто тако мислим? Покушаћу да вам то објасним упо-
ређујући фински систем са нашим образовним системом. 
Фински систем има максиму – мање је више, а у српском 
систему она гласи – више је мање. У Финској држава нас-
тавницима прослеђује циљеве и они имају слободу како 
ће постављене циљеве да реализују. Подстичу се на међу-
собну сарадњу да би што боље остварили те циљеве, али 
не кроз такмичење између себе или између школа. Тај 
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систем има поверење у своје наставнике. На тај начин се 
подстиче како аутономија наставника тако и аутономија 
школа у реализацији тих циљева. 

Шта имамо у Србији? Централна власт која орга-
низује васпитање и образовање, прописује стандарде 
квалитета и поставља високе захтеве пред школу и на-
ставнике чиме се гуши индивидуалност, креативност и 
иницијатива наставника и ученика. Пре два месеца сам 
све ово предочио министру Шарчевићу који ме је одмах 
демантовао одговором да нам то нико не брани. Брани 
ми, кажем, екстерни евалуатор који нас оцењује кроз ниво 
остварених стандарда уписаних и унапред осмишљених 
у Образац за посматрање и вредновање школског часа. 
Зар се на такав начин подржава аутономност, индивиду-
алност и поверење у наставнички кадар? Укратко рече-
но, увођењем стандарда тј. тржишта у школе, уметност 
и спорт је потпуно погрешно и непримерено. Стандарди 
су за индустрију, али за школе нису, јер квалитет школе 
не зависи од стандарда и екстерних евалуатора, већ од 
оних који ђаке подучавају и уче. У финским школама деца 
имају само осам предмета али развијају и вештине, кре-
ативност и моралне особине. Њихова максима – мање је 
више – ученицима даје ширину и дубину знања кроз мањи 
број наставних предмета. У нашем школском систему се 
број часова и предмета непрекидно увећава па је и знање 
наших ученика све површније, мање и тање. Цело друго 
полугодиште или цео осми разред радимо само припре-
му за тест, односно малу матуру јер је она нама основно 
мерило. То је потпуно погрешно.
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Шта ће ученик да научи, зависи пре свега од поду-
чавања, односно од рада наставника који га учи и од 
ученика, а не од тих стандарда. Наставници у Финској 
су цењени, поштовани, подстичу се на сарадњу, нису оп-
терећени административним обавезама и стриктно су 
усредсређени на наставу и учење. Код нас кукају и кажу: 
настава и учење не ваљају. Па, наравно да не ваљају зато 
што се све друго више ради, а на последњем месту су на-
става и учење. Такође, у Финској су тестови сведени на 
најмању могућу меру, али им зато сви други тестови који 
имају служе да би се испитао систем, и да би се видело које 
су му мане и недостаци. Наставници и ученици се тиме не 
оптерећују. За разлику од Финске, када је наша образовна 
администрација видела да су последњи резултати са PISA 
теста били лоши, министар је одмах реаговао и рекао да 
ћемо наше ђаке тестирати још више. Катастрофа! 

Према томе, ми ћемо сада имати напад на ученике који 
су демотивисани и све више ће бити. Увођењем изборних 
предмета и пројектне наставе у гимназијско образовање 
они ће из године у годину имати све већи просек, односно 
имаће све боље оцене а све мање знања; све чешће ће изо-
стајати са часова, мање ће радити, али ће имати све више 
обавеза и све мање мотивације. Наставници ће, на другој 
страни, имати све више административних обавеза а све 
мање удела у креирању наставе. Изгубиће иницијативу, 
аутономију и индивидуалност, али ће зато његов рад кон-
тролисати што чешће и што више. Ако сутра, далеко било, 
на некој општој матури дете не одговори на два питања 
из историје зато што професор није стигао да испредаје 
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последњу лекцију – тешко њему! Овакав систем нас при-
морава да ученике што чешће оцењујемо тестирањем, да 
прескачемо понекад значајне теме и лекције и да се да-
ноноћно бавимо фактографским материјалом и админи-
страцијом. На овакав начин се уништавају две најбоље 
карике нашег образовања – ученици и наставници.

Из свега наведеног можемо извести одређене закљу-
чке:

Прво – промене које се дешавају не доприносе ква-
литетном раду школе. Оне су наметнуте, нису суштин-
ске и довешће до урушавања школског система а можда 
и уништавања гимназија.

Друго – хитно зауставити „вирус стандардизације” и 
„вирус исхода” који је заразио наш образовно-васпитни 
систем. 

Треће – пројектна настава је добра у смислу да учени-
ци стичу знања на различите начине, али начин на који 
се сада спроводи у школама не води ничему. Њу је могуће 
реализовати кроз већ постојеће наставне предмете. 

На крају морам да цитирам професора Тибора Вара-
дија, правника, данас пензионера, човека који се бавио 
нашим школским системом и има сјајне текстове о об-
разовању. Он каже: „Када нешто радите или вршите неке 
реформе, увек треба да се осврнете иза себе и да видите 
шта сте урадили.” То би, на крају, била моја порука. 
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Х вала, директоре. 
Заменица директора Завода за унапређење об-
разовања и васпитања, изјавила је за ТАНЈУГ 

да нови изборни програми јесу оптерећење за учени-
ке, али наглашава да настава не мора да се одвија 
у школи, нити часови морају да трају стриктно 45 
минута. Изгледа да су чланови Савета родитеља 
у Шестој београдској гимназији добили тему коју су 
урадили и разрадили у групи, а њу ће са нама данас 
прокоментарисати Гордана Петковић, члан Саве-
та родитеља Шесте београдске гимназије.

Ја ћу вам рећи шта смо ми као родитељи ученика 
Шесте београдске гимназије закључили. Немогуће је ор-
ганизовати једносменску наставу, без обзира што наша 
школа располаже са шест хиљада квадратних метара 
простора. Недостаје нам бар десет кабинета и зато смо 
принуђени да се сналазимо како знамо и умемо.

На састанку Савета родитеља првог и другог разре-
да родитељи су се побунили јер су ђаци били принуђени 
да похађају дневно по седам часова. Пројектна настава 
је некако уклопљена у распоред часова па смо, ако могу 
тако да кажем, једна од срећнијих школа која нема блок 
наставу у поподневној смени. У Београду има школа које 
наставу организују чак и суботом. Дакле, деца и викендом 
иду на часове, што смо ми на неки начин избегли. Отуда 
смо дошли са два предлога. Један смо усвојили, а други 
ћемо предложити свим гимназијама у Србији. 



РЕФОРМА ГИМНАЗИЈА ИЛИ „БОЛЕЋИВА ПРАЗНИНА”

61

Први предлог, који је директор Шесте београдске 
гимназије подржао, је да се поред једног великог одмора 
од петнаест минута, уведе још један у трајању од десет 
минута, а да се осми час скрати за пет минута. Знамо да 
то Закон не дозвољава али на овај начин настава не трпи 
а деца много добијају.

Други предлог је да се пројектна настава не реализује 
у учионици. Ви у Чачку можете у оквиру часа да проше-
тате до галерије или до Народног музеја, јер је он је бли-
зу школе, ту преко пута, док је у Београду то немогуће 
реализовати. Такав облик наставе захтева целодневне 
активности. Родитељи се жале, јер деца не могу да иду 
на спортске догађаје или у музичку школу, на часове ен-
глеског итд. Зато предлажем да са овог састанка упутимо 
једно писмо свим Саветима родитеља гимназија у Србији 
са закључцима које ћемо овде сублимирати и са надом 

Гордана Петковић, члан 
Савета родитеља Шесте 

београдске гимназије
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да ће нас подржати у настојању да се овај проблем некако 
реши. Мислим, за ову школску годину нећемо стићи да 
нешто значајније урадимо, али за следећу сигурно може-
мо. Направићемо листу потешкоћа са којима се сви су-
срећемо, наше предлоге, и како да их решимо. 

Ако овај проблем подигнемо на виши ниво, на ниво 
целе Србије, и ако га подрже Савети родитеља у гимна-
зијама до решења се може доћи. То је предлог Шесте бео-
градске гимназије.
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П редмети, наравно, постоје, али не и програ-
ми, па професори кажу да морају да се сналазе 
помоћу штапа и канапа. Како да се снађе без 

програма, а помоћу штапа и канапа, рећи ће нам 
Ненад Гугл професор књижевности у Трећој београд–
ској гимназији.

Прво да вас све поздравим и да се захвалим на пруже-
ној прилици да вам се обратим. Испричаћу вам нешто што 
можда знате, али ево још једном да вас подсетим. Једном 
приликом фригијска престоница је остала без краља, без 
владара, и пророчиште је рекло да ће човек који први уђе 
на воловским колима у град бити краљ. После извесног 
времена у град, на воловским колима, улази човек који се 
звао Гордије и становници те престонице га проглашавају 
за краља. У знак захвалности он везује своја кола за ограду 
локалног храма чвором који нико није могао да одвеже. 
Пророчиште је рекло – ко одвеже овај чвор биће владар 
света. Поуздани историјски подаци кажу да је Александар 
Македонски чуо за ову причу од варвара и одмах отишао 
у престоницу Фригије са намером да реши тежак задатак. 
Међутим, чвор је био тако довитљиво смишљен и испре-
плетан да се он за тренутак нашао у недоумици. Онда 
је извадио свој оштри мач, пресекао чвор и рекао – није 
битно како се чвор одвезује! 

Хоћу да кажем, да ми као образовни систем у Србији 
имамо један велики чвор и тај чвор се налази на једној 
омчи која је око нашег врата. Како време пролази тај чвор 
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је све мртвији и све нас више стеже и ми то знамо и осећа-
мо. Чули смо данас да родитељи, ученици и наставници 
све теже дишу због тога. Чвор може да се одвеже на два 
начина. Први начин је да смирено и стрпљиво, да тако 
кажем, са монашком смиреношћу, прате сви услови који 
су испреплетани, да се вуку благовремени потези не би 
ли се тај чвор некако размрсио. Наравно, за то је потребно 
да прави људи буду на правим местима и да хоће нешто да 
ураде, што је, признаћете, у овој нашој ситуацији тешко 
очекивати.

Други начин је начин Александра Македонског, да се 
тај чвор просто пресече. То би значило да наша струка 
просто подигне овај проблем на ниво највећег национал-
ног проблема, јер ће нас тај чвор угушити као нацију и као 
државу. Ово је питање будућности и опстанка. 

Ја сам, иначе, ђак ове Гимназије и поносан сам због 
тога, а данас радим у Трећој београдској гимназији. Ако 
говорим из перспективе професора онда ми се чини да 
наставник у Србији није у могућности да одвеже тај Гор-
дијев чвор. Он просто зна да није одговоран за ову глу-
пост и зато је одлучио да се дистанцира на неки начин. 
Коначно, ми морамо као струка да се озбиљно запитамо, 
колико смо криви што смо допустили да раде ово што 
нам раде. Иво Андрић је рекао да смо одговорни за оно 
лоше што урадимо али не само за то, одговорни смо и 
за оно што можемо добро да урадимо, а нисмо урадили. 
Наравно, ја овде сада критички говорим о колегама, али 
дозволили смо да данас наставник у Србији буде човек 
без икаквог достојанства. Нас су у финансијском смислу 
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свели на преживљавање. У емотивном смислу, знате как-
ва је слика професора данас. Ви ништа не радите, имате 
распусте и тако даље. У једном рационалном духовном 
смислу наш утицај је минимизиран. Дакле, лекари, по-
лицајци, војници и многи други, у овом друштву имају, 
тако да кажем, озбиљнију позицију. У чему је проблем? 
Проблем је што достојанство не може нико да ти узме, 
осим ако се човек сам не одрекне тог достојанства. Ми 
смо то заборавили као наставници. Чак и у најтежим си-
туацијама, кризама, ратовима, сиромаштву, беди, људи 
су сачували своје достојанство. Значи, достојанство може 
да се сачува. Зашто смо ми данас дозволили да будемо 
људи без достојанства? То је врло озбиљно питање. Шта 
је достојанство? Достојанство је феномен или појам који 
говори да је човек биће вишега реда. Пазите, ми сви то 
знамо, јер радимо посао вишега реда. Наш посао није 

Ненад Гугл, професор српског 
језика и књижевности у Трећој 

београдској гимназији
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обичан посао. Нелсон Мендела је рекао да је образовање 
најмоћније оружје којим можете да промените свет. Ми 
то рационално и интуитивно знамо. 

Ако је то тако, какав је проблем да се промени један 
образовни систем у Србији? То оружује моћи треба да 
сече чворове, а не да буде завезано у чвор. Ту је проблем! 
Моћно оружје може да буде моћно само у рукама неког ко 
је достојанствен, ко има части и ко је неустрашив. Сада 
треба да поставимо питање, да ли смо ми наставници у 
Србији неустрашиви? Да ли смо ми наставници у Србији 
часни? Да ли смо ми наставници у Србији достојанстве-
ни? Ако јесмо, онда дајте да пресечемо тај чвор који прети 
да угуши ову државу, генерације и генарације које долазе. 
Ако нисмо, дајте да вратимо оно што нико не може да 
нам узме, достојанство, храброст и част, јер то је, на крају 
крајева, ствар нашег посла и ствар наше одговорности. 
Када то вратимо ми оружје имамо, ми васпитавамо бу-
дуће генерације, дакле, треба да одвежемо тај чвор и да 
коначно почнемо да дишемо. Хвала вам.



РЕФОРМА ГИМНАЗИЈА ИЛИ „БОЛЕЋИВА ПРАЗНИНА”

67

Хвала, професору, Гуглу. Његово излагање било је по-
следње у овој, четвртој, сесији и оно што нам преостаје 
јесу заправо закључци са анализом:

Први закључак – да се захтев Савета родитеља 
Гимназије у Чачку и писмо Савета родитеља Шесте 
београдске гимназије пошаље Министарству просве-
те, науке и технолошког развоја, Одбору за просвету 
скупштине Србије, Националоном просветном савету и 
свим саветима, како би се из наведене ситуације упозна-
ли са ставовима и оценама родитеља а у вези са акту-
елном реформом гимназијског образовања. Уједно би то 
био позив да се отклоне уочене слабости реформе која ће, 
извесно, довести до пада квалитета образовања, уза-
лудног и претераног оптерећења ученика. 

Други закључак – да се уз помоћ синдиката, дирек-
тора и Заједница гимназија Србије овакви скупови орга-
низују и у другим гимназијама како би остали родитељи, 
професори и ученици могли да искажу своје мишљење у 
вези са проблемом реформе која се пре свега њих тиче.

Трећи закључак – по ко зна који пут упозоравамо ми-
нистра просвете, као што смо и претходне упозоравали 
да тако прописани законски акти нису, нити ће донети 
добро квалитету српског образовања. Свако игнорисање 
струке доводи до пада њеног квалитета.

Четврти закључак – пошто је образовање систем 
који обухвата предшколско, основно, средње и високо об-
разовање, а министар просвете, науке и технолошког 
развоја је сам са својим тимом без учешћа струке и прак-
тичара решио да реформише цео систем, неопходно је и 



УСПРС

68

у осталим сегментима система, а не само у гимназијама, 
организовати овакве или сличне скупове. То је својеврсна 
јавна расправа и за сада је једини начин да предупредимо 
све негативне ефекте реформи које могу имати погубне 
последице по српско образовање. 

Међутим, постоји један закључак који се овде на-
метнуо сам од себе. Данашњом расправом смо разоткри-
ли један од највећих страхова Министарства просвете, 
а то је страх од јединства родитеља и професора који су 
стали у одбрану образовања и достојанства просвете. 
Надамо се да ћемо у томе и успети, јер како је записао 
Демокрит – наде образованих јаче су од богатства не-
уких! Хвала вам, драги гости.



II

Нела Радичевић

УЧЕНИЦИ И ПРОФЕСОРИ 
ЧАЧАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ О 

ЕФЕКТИМА РЕФОРМЕ

Објављено у недељнику
„Чачански глас” 2019. године
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САВЕТ РОДИТЕЉА ЧАЧАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
ПОКРЕНУО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ОЗБИЉНУ И 
СТРУЧНУ РАСПРАВУ О ЕФЕКТИМА РЕФОРМЕ 

ГИМНАЗИЈА

Да ли оптерећеност ученика
доприноси знању?

Н а састанку Савета родитеља Гимназије у Чачку, који 
је одржан почетком октобра, покренута је иниција-
тива за преиспитивање измена и промена које се 

већ другу годину примењују у гимназијама. Кроз читаво 
основношколско образовање деце указивано је на све већу 
оптерећеност ученика, а родитељи су били уверени да ће 
реформски кораци ићи у правцу растерећења ученика. 
„Сада увиђамо да се дешава нешто сасвим супротно и да 
је реформа гимназија углавном донела велику оптереће-
ност ученика, због чега смо одлучили да у форми петиције 
помогнемо својој деци”, каже Весна Станић, председни-
ца Савета родитеља Гимназије, у разговору за наш лист. 
Писмо Савета родитеља биће упућено на адресе Народне 
скупштине Републике Србије, Одбора за просвету НС, 
Владе и Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, како би заједно отворили озбиљну и стручну 
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расправу о ефектима овакве реформе гимназија, „док још 
има времена да се спрече њене негативне последице”. 

– То је најмање што можемо урадити за нашу децу и 
будућност ове државе. У чачанску Гимназију у први разред 
је уписано девет одељења, а у други десет одељења, по 30 
ученика. Сакупљено је око 550 потписа, односно око 1.000 
родитеља је подржало петицију, којом желимо да скрене-
мо пажњу на велику оптерећеност ученика, физичку, ин-
телектуалну и психичку. Важно је да се ниједан родитељ 
није изјаснио против. Савет родитеља чачанске Гимназије 
је одлучио да своје незадовољство због преоптерећености 
деце уобличи у форми петиције, превасходно због вели-
ког броја наставних предмета и часова. Увиђамо да нам 
деца постају деморалисана, незаинтересована за друге 
активности, да губе концентрацију, да тешко испуњавају 
све обавезе и да им је потребан велики напор да савладају 
обиман програм. Такође, велики проблем представљају 
и изборни предмети. Без обзира на то колико су интере-
сантни и занимљиви изборни предмети, јер се реализују 
као пројектна настава, они изискују пуну ангажованост 
ученика, како на часовима, тако и ван наставе, јер деца 
раде домаће здатке у виду пројеката. Нема потребе гово-
рити о томе да немају времена за ваннаставне активности, 
хобије и дружења, осим за пасиван одмор – наглашава 
Весна Станић, председница Савета родитеља Гимназије.

Наша саговорница подсећа да у првом и другом раз-
реду реформисане гимназије деца имају по 17, односно 
18 предмета који су обавезни, не рачунајући часове 
одељењског старешине, часове додатне или допунске 
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наставе и секције. Скоро сваки дан ученици у оквиру 
редовних обавеза имају по седам часова, а због новоу-
ведених изборних предмета који се реализују везаним 
часовима у супротној смени, два пута месечно имају и по 
десет часова дневно. 

– Разумемо потребу да се уведе нови начин обраде 
градива и тзв. „пројектна настава”, али сматрамо да пет 
предмета које ученици имају са по једним часом седмич-
но, само додатно оптерећују децу и суштински не допри-
носе нивоу знања и вештина које стичу. Такође, због ве-
ликог броја предмета и законских обавеза у оцењивању 
наша деца у првом и другом разреду рефомисане гимна-
зије треба да имају минимум 116 оцена годишње, било 
којом техником оцењивања, за 185 наставних дана – ис-
тиче Весна Станић.

Ивана Костић, заменица председнице Савета роди-
теља чачанске Гимназије, напомиње да родитељи можда 
нису одмах били довољно упућени како функционише 
нови систем, али да су убрзо видели да ефекти овакве 
реформе гимназија нису добри, да деца превише времена 
проводе у школи и да губе концентрацију. 

– Схватили смо да су деца преоптерећена и да треба 
нешто мењати. Сматрамо да они који одлучују о плану и 
програму наставе треба више да слушају оне који раде у 
пракси, професоре, наставнике, оне који су са децом непо-
средно. Надамо се да ће неко од надлежних да се замисли 
и преиспита да ли је добро и објективно да деца имају по 
17, или 18 предмета, односно какав је ефекат нове рефор-
ме гимназија. Заиста је претерано да деца проводе по осам 
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и по сати у школама. Многи родитељи су некада учили 
у Гимназији, имали смо мање предмета, а када је реч о 
знању ништа нисмо пропустили. Писмо ћемо проследити 
најпре Школској управи у Чачку, а затим и Министарству 
просвете, а од надлежних очекујемо да ће имати разу-
мевања и размислити о реорганизацији наставе. Такође, 
сматрамо да је потребно урадити и прерасподелу других 
предмета, као што су, на пример, грађанско васпитање и 
веронаука – наводи очекивања родитеља Ивана Костић. 

Поред тога, према речима наших саговорница, рад по 
групама, тј. вежбе које су уведене за поједине предмете у 
другом разреду гимназије могу имати негативне последи-
це за континуиран рад ученика: 

– Разумемо намеру предлагача да професори реали-
зују наставу у групи, са мањим бројем ученика, али је тиме 
број часова које сваки ученик има за реализацију наставе 
умањен и с обзиром на то да се праве дуге паузе између 
часова, ученици губе континуитет у раду. Нелогично је 
очекивати квалитет ако ученици имају за четвртину мање 
часова за реализацију наставног програма, а при том је 
наставни програм остао исти. Такође је апсурд да учени-
ци наставни програм ликовне и музичке културе, који се 
до сада реализовао са 37 часова, сада треба да савладају 
за 18,5 часова. То значи да исти програм који је до сада 
реализован са 37 часова годишње, сада треба да се реали-
зује за 18,5 часова, уз обавезу да ученици имају најмање 
четири оцене у току школске године.

Писмо Савета родитеља чачанске Гимназије које 
би требало да покрене озбиљну и стручну расправу о 
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ефектима овакве реформе гимназија завршено је речи-
ма: „Није јасна сврха оваквог рада и оваквих промена у 
којима наставници имају исти фонд часова, а ученицима 
се смањује фонд часова за поједине предмете. Ово може 
наставу свести на упознавање са предметом, а од креа-
тивности и учења са разумевањем мислимо да неће бити 
ништа. Мислимо да ово није педагошки оправдано и да 
овакав начин рада и организације наставе није у функ-
цији развоја способности, интересовања и креативности 
ученика. Ученици имају бољи успех, мерено просечним 
оценама, а све мање знања што је најбољи доказ и знак да 
са системом нешто није у реду. 

Ово су само неки детаљи који указују на противреч-
ности у овој реформи и ми као родитељи изражавамо 
бојазан да ће ово оставити озбиљне последице на обра-
зовање наше деце и да због свега тога њихови резултати 
на општој матури неће бити добри и тада ће родитељи и 
наставници бити криви за то, а они који су „креирали” 
ову „реформу” неће сносити никакву одговорност за то 
што је све рађено на брзину и без озбиљне јавне расправе”.

Против додатних часова

– У првом и другом разреду реформисане гимназије, 
наша деца имају 17, односно 18 обавезних предмета, не 
рачунајући часове одељењског старешине, додатне или 
допунске наставе. То значи да сваког дана имају обавез-



УСПРС

76

них седам часова, а због новоуведених изборних предме-
та, који се реализују везаним часовима у супротној смени, 
два дана месечно имају по десет часова, са минималним 
одморима између. Велики број ђака похађа додатне при-
ватне часове ради бољег савладавања школског градива, 
активно или рекреативно се баве спортом, балетом или 
неком другом додатном активности, која седмично изис-
кује још пар сати ангажовања. Да се закључити да деци 
преостаје недовољно времена за учење и одмор. Мајка сам 
два ученика Гимназије и члан Савета родитеља школе, 
а по струци сам лекар, педијатар. Савршено сам свесна 
превеликог оптерећења своје деце. Као дечији лекар, сма-
трам да због обавеза које су им наметнуте, већина деце 
током радне недеље не стиже редовно и квалитетно да се 
храни. Такође, сматрам да након седам, осам или десет 
редовних часова у школи, деца не могу имати довољну 
концентрацију да би наставила код куће да уче. Да би ус-
пешно савладали школско градиво остају будни до касно 
у ноћ. Немају довољно квалитетног сна. Превише времена 
проводе у пасивном, седаталном положају и нису довољ-
но физички активна. Велики део међусобне вршњачке 
комуникације деци се своди на коришћење интернета и 
друштвених мрежа. Све ово неминовно може имати да-
лекосежне негативне последице по физичко и ментално 
здравље ових младих људи. Сматрам да је реформа гимна-
зија уведена исхитрено, без уважавања мишљења осталих 
струка и родитеља, који непосредно учествују у одгајању 
и образовању младих – рекла је за наш лист др Дубравка 
Ружић, педијатар. 
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О РЕФОРМИ ИЗ УГЛА ПЕДАГОГА И
ПРОФЕСОРА ЧАЧАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

С авет родитеља чачанске Гимназије покренуо је ини-
цијативу за преиспитивање измена и промена које 
се већ другу годину примењују у гимназијама Ср-

бије и одлучио да своје незадовољство због преоптереће-
ности деце уобличи у форми петиције, превасходно због 
великог броја наставних предмета и часова. Родитељи 
су увидели да им деца постају деморалисана, незаинте-
ресована за друге активности, да губе концентрацију, да 
тешко испуњавају све обавезе, да им је потребан велики 
напор да савладају обиман програм, као и да им вели-
ки проблем представљају и изборни предмети. Са овим 
констатацијама слажу се и професори чачанске Гимна-
зије, наглашавајући да је погубно за ученике да у првом и 
другом разреду реформисане гимназије имају по 17, од-
носно 18 предмета који су обавезни, не рачунајући часове 
одељењског старешине, додатне или допунске наставе и 
секције.

Скоро сваки дан ученици у оквиру редовних обаве-
за имају по седам часова, а због новоуведених изборних 
предмета који се реализују везаним часовима у супротној 
смени, два пута месечно имају и по десет часова дневно, 
подсећа Невенка Толић, педагог Гимназије у Чачку. 
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– Све реформе образовања у нашој земљи биле су под 
слоганом растерећења ученика, а ја то ни у једној нисам 
приметила. Према овом плану образовања, ученици Гим-
назије имају 33 часа седмично редовне, обавезне наставе у 
свим разредима, што је у просеку 6,6 часова сваког дана. 
Али, треба додати и час одељењског старешине који, иако 
је обавезан, не може увек да се реализује, јер је распоред 
ученика претрпан. Овом реформом надлежно министар-
ство је хтело да фонд часова наставницима остане исти, 
да би се избегао њихов отпор. С друге стране, ђацима је 
смањен фонд појединих предмета, као што су први стра-
ни језик, обично енглески, други страни језик – немачки 
или француски, ликовна и музичка култура. То су предме-
ти који се реализују не само кроз теорију, већ и вежбе, за 
које су ученици ускраћени са половином или четвртином 
часова. Сматрамо да је овакав програм урађен да би се 
добио простор за новоуведене изборне предмете. У првом 
и другом разреду ученици имају по један час седмично 
из два изборна програма, а у трећем и четвртом разре-
ду ђаци ће имати четири часа седмично ових предмета. 
Наши ученици имају 17 или 18 предмета, у зависности од 
разреда или смера, а на пример, у Британији ђаци имају 
пет предмета. И деца у Британији имају доста часова, 
али мали број предмета, па могу да се посвете сваком 
предмету, а не да „претрчавају” градиво. Програми наше 
деце су преобимни, а професори немају времена за дис-
кусију са ученицима, за развој креативности и за неки 
аналитички приступ. Такође, сматрам да нема потребе да 
наши ученици 12 година изучавају грађанско васпитање 
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и веронауку. Ако је потребна реформа гимназија, требало 
би да буде слична некадашњем усмереном образовању. 
Гимназија треба да буде општа у првом разреду, у дру-
гој години благо усмерена на природно-математички и 
друштвено-језички смер, па у трећој години да се грана 
на природни, математички, друштвени и језички смер – 
сматра Невенка Толић.

Педагог подсећа да садашње ученике првих и других 
разреда гимназија, на крају четворогодишњег школовања, 
2021. и 2022. године, очекује полагање тзв. националне 
матуре. Она ће представљати завршни испит, као и сада-
шња матура, али би требало да буде и директна „улазни-
ца” на већину факултета, без полагања пријемних испита. 
Према њеним речима, ученици имају бољи успех, мерено 
просечним оценама, а све мање знања, и то је најбољи 
доказ и знак да са системом нешто није у реду. „Нажалост, 
сада је оцена постала императив и ученика и родитеља, 
а мало се размишља о знању”, наглашава педагог Толић.

Професорка музичке културе Драгана Вељковић, ис-
тиче да је апсурдно да ученици наставни програм ликовне 
и музичке културе, који се до сада реализовао са 37 часова, 
сада треба да савладају за 18,5 часова, што значи за девет 
у току полугодишта, односно за 4,5 на нивоу тромесечја. 

– Суштина наставе је да две трећине часа буде слу-
шање музике. Али, није реч о пасивном слушању, већ 
морате ученику поставити задатак, или га упутити на то 
шта очекујете од њега на основу слушања. То је сада не-
могуће, поготову што је наставни програм остао апсолут-
но исти. Иако су ђаци подељени на групе, час музичког 
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се сада своди на „телефонски именик”. Једну групу од 15 
ђака видим на сваке две седмице, а при том треба и да их 
оценим. Нелогично је и то што градиво музичког и ли-
ковног у другом разреду започиње са истом темом, којом 
се завршава програм првог разреда. Затим, уз све напоре 
директора и служби школе, техничка подршка за предмет 
музичке културе је јако лоша – наводи неке од проблема 
професорка Вељковић. 

Поред проблема са којима се сусрећу у настави стра-
ног језика, Гордана Пауновић, професорка енглеског јези-
ка, може да сагледа и проблеме ученика у реформисаној 
школи, с обзиром на то да је одељењски старешина II10. 
Наша саговорница такође наглашава да је нелогично оче-
кивати квалитет ако ученици имају за четвртину мање 
часова за реализацију наставног програма, а при том је 
остао исти:

– На седмичном нивоу ученици имају 0,5 часова 
мање, што на годишњем нивоу значи четвртину часова 
мање страног језика, у односу на претходни план и про-
грам. Професори су обавезни да ученике оцене најмање 
четири пута, различитим методама. Принуђени смо да 
ђаке оцењујемо све више кроз тестове, што је за предме-
те, као што је страни језик, погубно. Циљ учења страног 
језика је комуникација, изражавање, а професори немају 
времена за реализацију наставе, која би била примеренија 
времену у коме живимо и захтевима модерног друштва. 

Поред тога, професорка истиче да рад по групама, тј. 
вежбе које су уведене за поједине предмете у другом раз-
реду гимназије могу имати негативне последице за кон-
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тинуиран рад ученика. Лакше је да професори реализују 
наставу у групи, са мањим бројем ученика, али је тиме 
број часова које сваки ђак има за реализацију наставе 
умањен, а с обзиром на то да се праве дуге паузе између 
часова, ученици губе континуитет у раду, напомиње Гор-
дана Пауновић. 

Такође, професорка подсећа да су наставници морали 
да похађају семинар пројектне наставе и да је инкорпо-
рирају у годишње планове и програме, када је прошле го-
дине у први разред уписана садашња генерација другака: 

– Међутим, ове године ни речи о пројектној настави, 
ни у Службеном гласнику, нити у осталим педагошким 
информаторима.

Према речима наше саговорнице, логично је питање 
родитеља: „Зашто се деци која имају 16 или 17 година на-
мећу ненормални захтеви?” 

– Деца немају времена за остале активности, хобије, 
дружења, осим да иду у школу. Иако није у корист настав-
ника, овога пута професори желе да се реши проблем, јер 
је то у интересу ученика – истакла је професорка Пауно-
вић.



82

УЧЕНИЦИ ЧАЧАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
О ЕФЕКТИМА РЕФОРМЕ

П ромене које се већ другу годину примењују у рефор-
мисаним гимназијама изазвале су незадовољство 
родитеља због преоптерећености ученика великим 

бројем предмета (17 или 18) и часова (два пута месечно и 
по десет дневно) и бојазан да ће оставити озбиљне после-
дице на образовање њихове деце. Професори сматрају да 
неки детаљи указују на противречности у овој реформи, 
односно да организација наставе није у функцији развоја 
способности, интересовања и креативности ученика. А 
они, на које директно утичу ове промене и којима може 
„креирати” будућност у нежељеном правцу, кажу да су 
деморалисани, уморни, неиспавани, да немају довољно 
времена за своје хобије, спорт, разна дешавања из области 
културе… У овом броју нашег листа о ефектима реформе 
говоре ученици другог разреда природно-математичког 
смера чачанске Гимназије, Коста Крстић, Александра 
Бојовић, Виктор Ћурчић и Душанка Баралић. Наравно, 
они су одлични ђаци, који и даље желе да негују знање 
и основне вредности на којима треба да почива свако 
друштво, али и да не пропуштају, већ да живе младост.

Коста Крстић, ученик II4 одељења, за своје средњош-
колско образовање изабрао је Гимназију, јер је стекао 

УСПРС



РЕФОРМА ГИМНАЗИЈА ИЛИ „БОЛЕЋИВА ПРАЗНИНА”

83

добру слику о овој школи, с обзиром на то да је у њој за-
вршио седми и осми разред при специјалном одељењу за 
надарене ученике. Воли природне науке, посебно хемију 
и биологију, али проблем му представљају изборни пред-
мети који се реализују у блок настави у супротној смени, 
а градиво обрађује у „пројектној настави”. 

– Велико је оптерећење када имамо седам часова у 
једној смени и још три у супротној смени. Понекад часови 
нису повезани. На пример, имам часове у првој смени (до 
пола два), па направим паузу и поново долазим у школу 
(у четири и петнаест), на још три часа. Иако је било мање 
проблема, и прошле године, у првом разреду Гимназије 
је било веома напорно. Успео сам да се посветим и свом 
хобију, али не онолико колико сам желео. Много волим да 
свирам гитару, али због школских обавеза немам довољно 
времена да више свирам са друговима, или да одем на 
неки концерт. Изборни предмети су замишљени као рад 
у групи, због социјалних вештина, по узору на запад, и то 
је добро. Али, истовремено су и замка, звуче примамљиво, 
као на пример уметност и дизајн. Очекивао сам да ћу на 
овим часовима да вајам и сликам, а уствари радим пре-
зентацију о романтизму, јер се изборни предмети реали-
зују као пројектна настава. Поред овог, као други изборни 
предмет изабрао сам Појединац, група и друштво. Нисам 
задовољан, због изборних предмета имам мање времена 
за све ваншколске активности – каже Коста Крстић, до-
дајући да у просеку учи два до три сата дневно и углавном 
капмањски: 
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– Неколико дана пред испитивање или тест учим и 
више од три сата. Али, изгубио сам интересовање, више 
немам ни снаге, нити мотивације да учим предмете који 
су ми можда иницијално били интересантни. На пример, 
психологија ми је звучала примамљиво, али како време 
пролази губио сам мотивацију и сада лекције научим за 
три дана.

Изборни предмети су добра идеја,
али нису добро организовани

Александра Бојовић, ученица II4, одељења са нај-
бољим просеком у школи, потврђује Костине речи да су 
им додатни предмети оптерећење: 

– Обим градива је остао исти, а појединим предме-
тима је смањен број часова, што представља велико оп-
терећење, како за ђаке, тако и за наставнике. Професори 
морају да нам испредају исто градиво за мањи број часова 
и да нас оцене, што је веома стресно за нас. Сматрам да 
изборни предмети нису лоша идеја и да треба да научимо 
како да радимо у групи, јер је људска цивилизација поче-
ла да напредује када су људи схватили битност групе и 
функције сваког њеног члана. Човек као јединка не може 
да допринесе друштву ако није њен члан и не сагледава 
њене проблеме. Тимски рад је успешан начин напредо-
вања појединца. Данас се било који посао заснива на груп-
ном раду где сваки члан својим залагањима доприноси 
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систему. Тако гледано, било би идеално да ученици имају 
прилику за што више тимског рада, како би увидели зна-
чај сваког члана групе. Али, идеја изборних предмета није 
реализована на најбољи начин. Ми смо понекад између 
осам и дванаест сати у школи. Неко ће можда рећи да 
десет часова два пута месечно, није велики проблем. Али, 
то утиче и на дан пре и дан после целодневне наставе. 
Изборни предмети нису добро конципирани зато што не 
покривају наша интересовања. 

Александра је, као Коста, завршила седми и осми раз-
ред у Гимназији, при специјалном одељењу за надарене 
ученике из техничких наука. Ову школу је видела као про-
дужетак свог школовања и њених интересовања. 

– Свим ученицима који желе више, треба пружити 
шансу да седми и осми разред заврше у специјалним 
одељењима при средњим школама, јер из личног искуства 
потврђујем да је то веома ефикаснан начин да се из ђака 
извуче максимум. Волела бих када би у свакој гимназији 
постојала одељења за надарене ученике из техничких или 
филолошких наука. Та одељења би имала специјализова-
не програме који би одговарали афинитетима ученика. 
Рад у мањој групи и усмерена настава ми је омогућила 
да имам више знања из предмета који ме интересују, али 
да ипак стекнем опште образовање. Поред математике, 
физике и информатике, занимају ме и хемија, медицина 
и биологија, јер планирам да се бавим медицинским нау-
кама. Сматрам да је корисно што су увели вежбе из поје-
диних предмета, али и да су оштетили предмете попут 
музичког, ликовног, енглеског и немачког. На пример, из 
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музичког и ликовног исто градиво обрађујемо за дупло 
мање часова – објашњава наша саговорница.

Поред тога што је одличан ђак (са просеком 5,0) и што 
приватно припрема испит из енглеског језика, Алексан-
дра се као веома организована особа бави и одбојком и 
аикидом. Иако има доста обавеза успева и да се посвети 
породици и пријатељима. 

– Прошле године је било тешко, памтим доста не-
проспаваних ноћи, стресних дана… Стално сам уморна. 
Немам времена да се више посветим стварима које ме ин-
тересују. У првој години, од октобра до маја, у просеку сам 
учила око четири сата дневно, да бих постигла одличан 
успех и ишла на такмичења. Сада мање учим, можда сам 
и мање заинтересована, а и уморна сам. Али, најважније 
је што у Гимназији стекнемо радне навике, научимо како 
треба учити и схватимо важност добре организације. Зна-
мо како да приступимо сваком проблему и то је највеће 
благо које добијамо у овој школи – каже Александра. 

„Због оптерећености, не учимо за
знање, већ за оцену”

Виктор Ћурчић, ученик II6, Гимназију је уписао зато 
што је изузетно радознала и свестрана особа. У току ос-
новног школовања највише су га интересовале друштвене 
науке, па је у Гимназији желео да надомести недостатак 
знања из природних наука. 
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– Ученици другог разреда имају 17, односно 18 пред-
мета, два пута месечно имамо изборне предмете, а ја сам 
изабрао одрживи развој и појединац, група и друштво. 
Покушавамо да досегнемо систем у САД или Западној 
Европи. Међутим, у Великој Британији ученици у школи 
попут наше имају седам предмета, по пет часова дневно. 
Они подробније прелазе градиво и дефинитивно нешто 
науче. Мојим другарима и мени је велики стрес да се спре-
мимо за час изборног предмета, због пројектне наставе 
која се изводи у групама. У првој години Гимназије сам 
постигао одличан успех захваљујући доброј организа-
цији, а и школа ми је главна обавеза. Нисам имао пуно 
ваннаставних активности, осим учења енглеског језика – 
каже Виктор и додаје да сада учи и мање од два сата, док 
му је прошле године било потребно и три, јер се трудио 
да „постави добру основу”: 

– Дошао сам у непознату средину, требало ми је време 
да се прилагодим, па сам се потрудио да се докажем себи 
и професорима. Ученицима је највећи проблем организа-
ција времена. Већина ђака не зна како да организује време 
и зато углавном уче кампањски. То је велики проблем, 
који је много важнији од изборних предмета, због којих 
ученици постају деморалисани и незадовољни. 

Душанка Баралић, такође ученица II6, када је уписи-
вала средњу школу сматрала је да ће се у Гимназији нај-
боље припремити за пријемни испит за факултет. 

– Када смо прошле године уписивали Гимназију мно-
ги моји другари нису ни знали да постоје изборни пред-
мети, а ја сам случајно сазнала неколико дана пре уписа. 
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Идеја изборног предмета није толико лоша, чак сам била 
јако заинтересована за уметност и дизајн, али очекивала 
сам да ћемо да цртамо и сликамо. Међутим, овај предмет 
се базира на томе да правимо презентације и да предајемо. 
Сматрам да ти часови могу да буду боље организовани. 
Прошле године је било лакше са изборним предметима, 
јер смо их имали у континуитету, сваке седмице по један 
час. Жао ми је што немам времена за сликање и цртање, 
јер волим ову врсту уметности, а и кажу да сам таленто-
вана – изјавила је Душанка, нагласивши да често учи до 
један, два после поноћи. 

– Задатак школе је да ђаку пружи довољно знања за 
даље школовање, стимулише његова интересовања и нау-
чи га социјалним вештинама комуникације и уклапања у 
друштво. Сматрам да је идеја рада у мањим групама добра, 
али пропусти и нелогичности постоје, како у организацији 
наставе, тако и у великом броју предмета. Управо због ве-
лике оптерећености ми данас, нажалост, не учимо да бисмо 
стекли знање, већ учимо за оцену – каже Душанка. 

У својој дугој историји, Гимназија у Чачку је мењала 
зграде, ученике и професоре, али је увек била расадник 
знања и опште-духовног живота који пулсира, не само 
међу њеним зидовима, већ и далеко изван школског прос-
тора. Ова средњошколска установа је свих ових година 
и у сваком времену била ослонац и покретач духовног и 
материјалног прогреса града и читаве Србије. Наши са-
говорници, данашњи гимназијалци, желе да подсете да од 
умног развоја и образовања зависи морални и материјал-
ни напредак младих нараштаја и целе заједнице.
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ДИРЕКТОР ЧАЧАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
О ЕФЕКТИМА РЕФОРМЕ

Неопходно уочавање и решавање
проблема

Прича о увођењу нових изборних предмета и проме-
нама у гимназијама почела је крајем 2017. и почетком 2018. 
године, када је најављена и општа матура за генерацију 
ученика који су уписали први разред у школској 2017/18. 
О појединим нелогичностима и уоченим проблемима ре-
формисане гимназије јавности је прво указао Савет роди-
теља Гимназије у Чачку, а потом и професори и ученици 
ове средњошколске установе. У овом броју нашег листа о 
ефектима реформе говори Иван Ружичић, директор ча-
чанске Гимназије. 

У јануару 2018. у неколико региона Србије одржани су 
састанци директора гимназија, када су информисани да 
ће бити уведени нови изборни предмети, односно да ће 
бити понуђено шест предмета, од којих ће школе бирати 
четири, а ученици два која ће похађати. Према речима 
Ивана Ружичића, директора Гимназије у Чачку, основни 
циљ је био да се формира тзв. „пројектна настава”, што је 
директорима било потпуно прихватљиво. 
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– Идеја ове наставе је да ученици споје теорију и прак-
су, да уче да раде у групи и на терену, ван учионице, да 
посећују разне установе и локације које су у вези са тема-
ма које обрађују у изборним предметима. То се потпуно 
уклапа у савремене тенденције да ученици треба знање 
да стичу из различитих извора. Колектив Гимназије је у 
мају одабрао предмете које ће понудити ученицима, а у 
јуну 2018. смо објавили на сајту школе. Када су садашњи 
другаци уписивали први разред, они су изабрали два 
нова изборна предмета. Међутим, садашња организација 
наставе ових предмета, односно повезивање ученика из 
више одељења у једну групу је својствено за школе које 
раде у једној смени. За школе које функционишу у две сме-
не, које имају по девет, десет или више одељења у једном 
разреду је теже реализовати овакав вид наставе. У првој 
години, када смо имали десет одељења, формирали смо 
23 групе за два изборна предмета и наставу смо органи-
зовали у распореду часова, као први или седми час. У току 
године смо четири пута (крајем септембра, у новембру, 
фебруару и мају), на педагошком колегијуму анализирали 
како се реализује настава и који су проблеми. У мају ове 
године, када је прва генерација завршавала разред, анке-
тирали смо више од 230 ученика о изборним предметима, 
како су их изабрали, да ли би их поново одабрали, које 
су њихове добре и лоше стране… Анкета је потврдила да 
изборни предмети ученицима представљају оптерећење, 
чак и када су у редовном распореду часова, јер имају по 
17 или 18 предмета. За разлику од грађанског васпитања 
или веронауке, где су ученици углавном пасивни, на из-



РЕФОРМА ГИМНАЗИЈА ИЛИ „БОЛЕЋИВА ПРАЗНИНА”

91

борним предметима је улога ђака активна, јер као чланови 
групе имају одређена задужења. За ученике је лепо да виде 
Рзав, посете Галерију или Дом за старе, али кажу да им 
то одузима пуно времена за учење предмета због којих 
су уписали Гимназију – објашњава директор Ружичић.

Организациони и технички
проблеми

Према речима нашег саговорника, који је и председ-
ник Управног одбора Друштва директора школа Србије, 
неколико директора је тражило састанак са представни-
цима Министарства просвете, да би заједно пронашли 
начин како најбоље организовати наставу, пошто се број 
група повећава. На пример, сада чачанска Гимназија у пр-
вој и другој години има 43 групе изборних предмета, не 
рачунајући грађанско васпитање и веронауку, за које је 
формирано 50 група, на 39 одељења. 

– Пошто је на састанку Министарства просвете прих-
ваћен наш предлог да се настава изборних предмета орга-
низује везано у контра смени, већина гимназија у Србији, 
поготову оне које су велике, почеле су да примењују овај 
модел. Међутим, овај систем рада је за ученике веома на-
поран, на шта је почетком октобра ове године указао и Са-
вет родитеља наше школе. Убрзо су и професори почели 
да говоре о њиховим проблемима у организацији наставе. 
Сада у првој и другој години имамо 43 групе, а у трећој 
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и четвртој ће бити између 80 и 90 група, што говори да 
ускоро нећемо имати довољно времена и простора да рас-
поредимо часове на више професора, односно суочићемо 
се са великим организационим и техничким проблемима 
у реализацији наставе – каже Ружичић. 

Директор наглашава да су ученици много оптерећени 
и без изборних предмета: 

– Настава траје 37 недеља, 185 наставних дана, а сваке 
недеље ученици имају 33 часа. Односно, ђаци годишње 
имају 1.221 час, када се подели са 185 наставних дана, то 
је 6,6 часова дневно. 

Такође, Ружичић истиче да је нелогично очекивати 
квалитет, ако ученици имају за четвртину мање часова за 
реализацију наставног програма, а при том је градиво ос-
тало исто. Такође је апсурд да наставни програм ликовне 
и музичке културе, који се раније реализовао са 37 часова, 
сада ученици треба да савладају за дупло мање часова. 

Наш саговорник упозорава да је у појединим гимна-
зијама, поготову београдским, уочен нагли пораст изо-
станака ученика: 

– Када не могу да испуне своје обавезе, ученици не 
долазе у школу, а родитељи оправдавају часове. Ђаци 
сматрају да је боље да добију четворку из владања или 
неоправдан час, него нежељену оцену, која ће им поква-
рити успех. Морамо признати, њихова реакција је сасвим 
логична.
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„Мање је више”

Такође као нежељене појаве, директор наводи чиње-
нице да су професори принуђени да наставу излажу фак-
тографски и да је повећано оцењивање путем тестова: 

– Када форсирамо овакву врсту оцењивања, ученици 
не уче за знање, него за оцену. Ђаци имају све боље оцене, 
а све мање знања. Ми хоћемо да образовање буде квали-
тетно, да развијамо тзв. међупредметне компетенције, а 
то је сада немогуће. Професори немају времена да подсти-
чу индивидуалност и креативност ученика. 

Ружичић указује и на то да се професори појединих 
предмета, на пример, енглеског језика и географије, жале 
да ученици у првој години Гимназије немају основно 
знање, иако су ове предмете учили осам година: 

– То показује да је систем неефикасан, да нема учинка, 
ни реалног знања, а евидентно је да Гимназију уписују 
ученици са бољим успехом. Право је питање: „Да ли ве-
лика оптерећеност ученика доводи до повећања квалите-
та?”. Најбољи образовни систем у Европи је фински, који 
има максиму –„Мање је више”. Наши ученици у другом 
разреду имају 1.221 час годишње, а фински немају више 
од 700 часова. Њихови професори имају више времена да 
сарађују са колегама, размењују искуства и усавршавају 
наставу. Фински систем потврђује да ћемо добити знање 
ако не оптерећујемо ни наставнике, ни ученике, а код нас 
је обрнуто –„Више постаје мање”.
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Директор истиче да је последњих седам, осам година 
наш систем захваћен „вирусом стандардизације”, који су 
земље са најбољим образовним системима напустиле пре 
десетак година: 

– Да бисмо проверили да ли се остварују циљеви 
предмета, додатно уводимо стандарде, а да би их де-
тљаније одредили уводимо индикаторе, што је уствари 
појачано администрирање, које нема никакву сврху. Сви 
индикатори, кроз тзв. спољашње вредновање, које је та-
кође један административни баласт, показују да је настава 
најслабији сегмент, а имамо најбоље професоре. Али, то 
није чудно, јер наставници имају много административ-
них обавеза, па немају времена да се баве наставом. 

Иако наставнике, ни директоре нико није консулто-
вао када су увођени изборни предмети и пројектна наста-
ва, Ружичић сматра да је њихова дужност да реагују када 
се појаве проблеми:

– У овом тренутку треба да негујемо нови, прави па-
триотизам, односно да указујемо на све проблеме које 
друштво има и да их решавамо. Гимназије уписује из-
међу 23 и 25 одсто ђака једне генерације, а има их око 
60.000. Пошто се реформа примењује само на ученике 
првог и другог разреда гимназија, реч је о 30.000 ђака и 
око 60.000 родитеља који се свакодневно сусрећу са овим 
проблемом. Сматрам да пројектну наставу не би треба-
ло да реализујемо као до сада, увођењем нових изборних 
предмета, већ да је организујемо кроз неколико предмета 
који се већ редовно изучавају. На пример, кроз ликовно 
и музичко, али да се врати фонд часова, затим биологију, 
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хемију, историју, географију, социологију… Важно је да 
се професорима да слобода да они одреде које ће темат-
ске целине да обраде као пројектну наставу (десет или 15 
одсто фонда), у оквиру редовне наставе. На овај начин у 
матичном предмету би спојили теорију и праксу, односно 
применили пројектну наставу и увели новине, јер је веома 
битно да ученици стичу знања на различите начине. Уче-
ници би овим системом били растерећени нових предме-
та, а ми бисмо на прави начин увели нови методолошки 
приступ обради градива. 

Професори, као велики потенцијал, заједно са учени-
цима и родитељима, могу да доведу до најбољих решења, 
који ће бити у интересу заједнице. Не смемо да заборави-
мо да је образовање основ сваког личног напретка, али и 
читавог друштва, закључује директор чачанске Гимназије.





III

ЗАМЕНИТИ НАСТАВНИКЕ 
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Слободан Рељић

КОРОНА-РЕФОРМА ШКОЛЕ: ЗАМЕНИТИ 
НАСТАВНИКЕ РАЧУНАРИМА

или: 

у мери у којој данас потцењујете силе које стоје 
иза корона-операције, сутра ће се пореметити 

ваш живот

„Ако изговорите довољно велику лаж и наставите 
је понављати, људи ће на крају поверовати. Лаж се 

може одржавати само колико држава може заштити-
ти народ од политичких, економских и/или војних по-

следица лажи. Зато за државу постаје витално важно 
да искористи све моћи да сузбија расправе, јер је исти-

на смртни непријатељ лажи, а самим тим истина је 
највећи непријатељ државе.”

Јозеф Гебелс

1. 

Корона – статистика месецима пада по нама као мраз. 
Од јутра до починка. Да л’ као плашење или као опомена. 
Не напушта нас ни у сновима. Са свих страна искачу мас-
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ке. Чак се и Доналд Трамп, у једном тренутку, „маскирао”. 
Прве вести из разних институција – почињу са „зараже-
ни” и „преминули”. 

А иза тога све ври. Мука је онима који верују, тешко 
је онима који сумњају. Као бичем нас ударају „истинама”, 
лажама, „ћутањем”. Храбре нас вакцинама и бродом спа-
са којим управља „филантроп” Бил Гејтс. Новокованица 
„други талас” се изговара као појам наде.

Болест! 
Болест је постала кључни појам наших живота. А 

оболелост се представља као „пут у смрт”. „Заражени”, 
„преминули”. То се увек повезује. Иако то није основна 
корелација живота. То је само последња стаза. 

Али, упркос животу атмосфера страха од смрти као 
густа јесења магла уздиже се и изнад статистике. Оздра-
вљења се стидљиво помињу. Као непристојно нарушавање 
реда. Као грешка у корона-напору. То спикери читају без 
драмског набоја. И то је нормално у таблоидној јавности. 
Нема вести док човек не уједе пса.

Наш корона-свет је успоставио своја правила. Ос-
новни принцип је: у корона-конзумеризму здрав човек 
није пожељан. Није потрошач. Неће лекове, а морате га 
наговарати и на суплементе. А биће које није потрошач 
сувишно je у потрошачкој цивилизацији. И пожељно само 
као Неко ко се може приволети на конзумеристичку со-
цијализацију.

Потрочашка цивилизација израсла је на увелом 
хришћанском Западу. У свету у коме је Исус Христос – 
суперстар. Али и то више због „минулог рада”. Јер, њего-
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ва победа над смрћу кроз васкрсење – неупотребљива је. 
Како да ширите страх међу људима који верују да су овде 
само привремено. 

Јесте, то је она прича о Фаусту којег је Јохан В. Гете 
почетком XIX века описао као човека који је „продао душу 
ђаволу”. Фауст је светац корона-доба. Сећате се како су 
Фаустови момци понудом „која се не може одбити”, гото-
во из нехата, убили двоје убогих стараца на обали мора 
коју је он пожелео. / Нек уклоне се двоје старих / крај 
оних липа желим стан. / Али, после убоге кућице и худа 
црквица је морала да нестане са лица земље. / Проклето 
звоно! Ко потајно / тане ме оно рани сад. / Сетићете се 
како је у корона-великом-посту вођена огорчена кампања 
против прославе Васкрса. У дану у коме је побеђена Смрт, 
морало је да се покаже да је болест јача. Понтије Пилат би 
био поносан на своје наследнике.

Погледајте око себе по корона свету и видећете свуда 
људе који су за трен заборавили до јуче здраве ствари. 
Привређивање, културно стварање, радости игре, сусрете 
с браћом, унуцима... Све је устукнуло пред болешћу. Жи-
вот се згужвао и посивео.

2.

Али доћи ће, наравно, дан кад ће се све ово указа-
ти као лаж. Или, у најбољем случају, као грешка. Било је 
од почетка таквих часних напора, а ми ћемо овде разви-
ти онај из почетка септембра 2020. Малколма Кендрика 
(Malcolm Kendrick), лекара опште праксе у енглеској На-



УСПРС

102

ционалној здравственој служби и писца књиге „Лекарски 
подаци – како раздвајати медицинске савете од медицин-
ских глупости” (Doctoring Data – How to Sort Out Medical 
Advice from Medical Nonsense).

Подсећа др Кендрик да је „у фебруару амерички гуру ко-
вида Ентони Фаучи предвидео да је вирус ‚сличан тешком 
грипу‘ и да ће смртност бити око 0,1 одсто”. У то време су, 
на основу ове пројекције, и српску јавност забављале оп-
тимистичке изјаве др Бранимира Несторовића. Међутим, 
изненада су се појавиле пројекције – десет пута лошије. 

То је било предвиђање да ће ковид, ако се не заус-
тави, убити око 1 одсто нас. Можда не мислите да је тај 
проценат огроман, али 1% светске популације је готово 70 
милиона људи... Значи 3,2 милиона Американаца мртвих 
и 670.000 Британаца.”

Али откуд ова цифра од 1%? 
„Можда ћете у ово тешко поверовати, али ова цифра 

се појавила грешком”, сматра добри доктор Кендрик и 
усмерава нашу пажњу даље: „Да бисте разумели шта се 
догодило, морате разумети разлику између два медицин-
ска израза који звуче исто – али су потпуно различити.”

Први је стопа смртности од заразе (Infection Fatality 
Rate – IFR) – укупан број људи који су заражени неком бо-
лешћу и број оних који умру; цифра укључује и оне који 
уопште немају симптоме или имају врло благе симптоме 
– а остали су код куће, мало се накашљали и готово. 

Други је стопа смртности случајева (Case Fatality 
Rate – CFR) – број људи који пате од озбиљних симптома, 
а који су толико тешко болесни да леже у болници; јасно 
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је да ће људи који су озбиљно болесни – „случајеви”– има-
ти већу стопу смртности од заражених; поједностављено 
речено – сви случајеви су инфекције, али нису све инфек-
ције случајеви; јасно CFR ће увек бити далеко већи од IFR; 
код грипа CFR је око десет пута већи од IFR.

„Чини се да и ковид има сличну пропорцију”, каже др 
Кендрик. 

„Сад, јасно, не желите да се ове бројке помешају. На тај 
начин бисте или дивље преценили или дивље потцени-
ли утицај ковида. Али бројке су помешане.” New England 
Journal of Medicine је у свом уводнику користио чињенице 
америчког Националног института за алергије и заразне 
болести и Центра за контролу и превенцију болести закљу-
чујући „... свеукупне клиничке последице ковид-19 на крају 
могу бити сличније онима од тешке сезонске грипе.” (28. 
фебруара 2020.) Додали су да је CFR грипа приближно 0,1 
одсто. Једна од хиљаду особа тешко пати, умире. „Али та 
наведена CFR за грип била је десет пута нижа – а мислили 
су да кажу да је IFR, стопа смртности од заразе, а она је за 
грип 0,1 проценат. Ово је била фатална грешка.”

Исти стручњаци су 11. марта 2020. сведочили у аме-
ричком Конгресу, наводећи да ће ковид CFR вероватно 
бити око 1 одсто – умире једна особа од стотину озбиљно 
болесних. То се, како је време пролазило, показало при-
лично тачним.

На овом састанку упоредили су вероватни утицај ко-
вида са сезонским грипом. Али користили су погрешну 
CFR за грип, ону наведену у уводнику Џорнала – 0,1 одсто, 
или један на хиљаду. Она која је била десет пута нижа. Кад 
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је 1% CFR ковида усклађиван са нетачним 0,1% CFR грипа, 
одједном је рачун показивао да ће ковид бити десет пута 
смртоноснији.

Ако је грип убио 50, ковид ће убити 500. Ако је грип 
убио милион, ковид ће покосити 10 милиона. Једино тако 
можемо разумети како је Конгрес успаничио тадашњи 
свет. Онлајн часопис Универзитета у Кембриџу објавиће 
20. августа текст под насловом „Лекције из јавног здравља 
научене из пристрасности у прецењивању смртности од 
корона вируса” у коме се каже „11. марта 2020, ... на основу 
података доступних у то време, Конгрес је обавештен да је 
процењена стопа смртности од коронавируса десет пута 
већа него за сезонски грип, и она је помогла покретању 
кампање социјалне дистанце, организационих и послов-
них закључавања и наручивања склоништа”.

3.

У Великој Британији су исту панику произвели 
стручњаци Империјал колеџа који су 16. марта користи-
ли процењени IFR од 0,9 одсто да би предвидели да ће 
„без закључавања, ковид убити око 500.000 људи у Великој 
Британији”.

Да ли је ово предвиђање и близу оном што се десило?
До средине септембра кад се ово пише Велика Брита-

нија имала око 40.000 смртних случајева од ковида. Знат-
но мање од 0,1 одсто. 

Др Кендрик не заборавља људе који ће рећи, али „има-
ли смо закључавање ... без тога би још толико умрло. Већи-
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на људи није заражена ... итд. Да бисмо одговорили на ово, 
морамо знати прави IFR. Да ли је 0,1 одсто или 1 одсто? ... 
Па где можемо потражити тренутне податке о IFR? 

Најбоље је погледати земљу која је тестирала више 
људи него било где другде: Исланд. 

Од прошле недеље (почетак септембра), исландски 
IFR је 0,16 процената. И више не може расти. Може само 
пасти. Људи не могу почети да умиру од болести коју нису 
добили.

То значи да ћемо вероватно добити IFR од око 0,1 про-
ценат, можда и мање... Укратко, показало се да је проро-
чанство од 0,1 одсто прилично добро... А што онда значи 
да закључавање није дало готово никаве резултате против 
ковида. Ниједна смрт није спречена...

... закључавање се показује као потпуна катастрофа. 
И све се заснивало на глупостима, тврдњама да ће ковид 
убити 1 одсто. Тврдња за коју је сад јасно да је потпуно, 
потпуно погрешна. Шведска, која се није закључала, има-
ла је стопу смртности од 0,0058 посто.”

Оваква политика је проузроковала повећану смрт-
ност у старачким домовима а тек следе последице због 
преусмеравања читавог јавног здравственог система са 
редовних терапија, операција, интервенција, одржавања 
здравља становништва – на рат с ковидом. Узмимо при-
мер: у Британији је било десетина хиљада одложених 
дијагноза рака – чији ће се ефекти тек видети, а један од 
најугледнијих медицински часопис Лансет процењује да 
ће због тога у Британији бити изгубљено „најмање шезде-
сет хиљада година живота”.
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Др Кендрик је прави хришћанин. Спреман да опро-
сти. Али, истине ради треба подсетити да је вирусолог-
-аматер Бил Гејтс и његова фондација (наравно и Светски 
економски форум) на генералној проби ове пандемије у 
Балтимору 18. октобра 2019, коју су назвали „Event 201”, 
а на којој је симулирано обуздавање вируса COVID-2019, 
објавио – да ће свет имати 65 милиона жртава (то је оних 
1%) и пропаст 15% светског финасијског тржишта. Зани-
мљиво је да су баш тог 18. октобра почеле Светске војне 
спортске игре у Вухану одакле ће после кренути коро-
на-вирус. А он ће добити име са вежбе из Балтимора: 
COVID-2019!

Читава ковид-операција због моралисања и лажне 
брижности носи у себи својеврстан цинизам. Ургентно 
распуштајући школе и факултете „заштитили смо младе 
и децу чији је ризик од ковида скоро нула. Али смо старије 
и рањивије бацили под аутобус”, закључио је своје пред-
стављање ковид чињеница др Малколм Кендрик.

4.

И без обзира што се наратив званично није променио 
и што се отрежњујуће вести о којима говори и др Кнедрик 
не конзумирају у светској „пандемији страха” која се тако 
и одржава – у јесен је кренула школа. Колико год били 
бескрупулозни они који су увећали и увећавају опасност 
од ковида, школа се није могла замрзнути. 

Ради се о – према Републичком заводу за статисти-
ку – преко милион чланова овог друштва. (Угрубо: око 
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525 хиљада основаца, 250 хиљада средњошколаца, 242 
хиљаде студената. Уз њих иде близу 100 хиљада наставног 
особља.) И плус родитељи, који су увек уз своју децу пред 
школом. То вам је трећина становништва. Други су ста-
тистички инпути, али иста је ситуација било где.

Наравно, нико вам није знао тачно рећи како ће се ор-
ганизовати изузетно сложена и важна активност. Једино 
је јасно да се, ипак, ове године одустало од бацања лекција 
преко екрана Јавног сервиса, иако су већ биле снимљене.

Колика ће бити цена корона-пројекта који се шири из 
Светске здравствене организације – у образовном сегмен-
ту друштва? (Ми говоримо само о нашем друштву, а оно 
је тек каменчић у светском образовном океану.)

„Школа не сме личити на болницу за лечење деце од 
живота и здравља, од радозналости и активности, од соп-
ствених искустава и стварања.”

Ово су речи забринутог Душка Радовића кад је 
друштво бринуло због проблема школе. До јуче су ове 
речи биле брига и опомена, данас звуче као брига за Ат-
лантиду, земљу иза Херкулових стубова која је – како је 
сведочио Платон – услед страшног земљотреса потонула 
у море за дан и ноћ. 

Кад је Светска здравствена организација прогласила 
пандемију корона вируса школа је од тог потреса потонула 
у дигитални океан „за дан и ноћ”. Милиони особа исеље-
но је из објеката у које је друштво уложило непроцењива 
средства. И милиони учитеља за свакаква знања. Сва та 
сила повукла се по кућама као осека у песак.
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Читав сложени процес учења и социјализације мла-
дих личности сведен је на Inbox, New Message, Sent, Replay, 
Forward и неартикулисану мисао како ће се „све” вратити 
на старо кад корона прође. Очекује се. Али може ли? 

5.

Има томе пола века како је Иван Илич, оштар и досле-
дан критичар потрошачке цивлизације, написао књигу 
„Доле школе” (1971). Био је то гласан крик да се школа про-
мени. Вероватно ни једна књига о образовању није имала 
толики одјек, али последице нису биле значајне. Сви су 
памтили наслов. Школа је наставила да губи своју улогу у 
друштву – деца више нису разумевала зашто су родитељи 
говорили „од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба”, 
а родитељи су ушли у школску тврђаву и нукани позивом 
да „учествују у образовању и васпитању своје деце” пуца-
ли у све што је у тој установи било добро. 

После су се појавиле студије које су показивале да се 
школовање у позном капитализму неповратно удаљило од 
својих великих идеја – најкреативнији ученици постаја-
ли су „реметилачки фактор” школе, знања на којима је 
школа инсистирала су основа за репродукцију „пожељних 
и послушних”, стање у институцији је било селективни 
принцип који је елиминисао ниже класе... Много је било 
приговора на школу. Оправдано. Јер, школа је и изузетно 
важна и изузетно скупа. 

Кад је Урлих Бек писао капитално дело „Ризично 
друштво” (1986) он је могао да констатује дубоку декаден-
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цију школе која је постала чекаоница железничке станице 
где се купују карте за возове који вероватно неће доћи. 
Али карте (дипломе) се морају купити. Без дипломе сте у 
друштву као мустанг без седла. Скоре статистике су пока-
зивале да и пола младих људи који заврше школу не може 
да нађе посао за који је учило деценију и по. 

Док је капитализам још био способан да брине о ста-
билности свог друштва школа је држана као место где 
се изливала младалачка напетост генерација. Одбачени 
од родитеља, научени од медија да је насиље лековито ти 
млади људи су долазили да се искаљују на наставнике. 
Притиснути између испразности државних инспектора 
и родитељских савета у којима су нестручност и личне 
фрустрације озакоњени као легитимна контрола – наста-
вници су бацани пред бесну гомилу и сналазили се како 
су знали и умели. Ауторитет школе и учитеља разбијан је 
великим чекићима и бацан под ноге.

У школи је нешто стварно требало да се мења. Али не 
може бити друштвено целисходно да се једна од кључних 
друштвених структура новог доба преда корона-плими а 
да је она потопи и разнесе као куле од песка.

Шта нас чека?

6.

Изгледа да то и није велика тајна. Одмах на почетку 
корона-драме прочитао сам један текст Саре Лем, писца и 
истраживача из Минеаполису, чији се радови појављују се 
на многим сајтовима „у којима се расправља стање школ-
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ства у САД”. Она је описала како су „школе у Минесоти, 
као и многом другим државама, затворене, наизглед пре-
ко ноћи. Моја деца похађају државне школе у Минеапо-
лису, и није прошло много па је телефонским позивом 
породицама дато до знања да ће јело, школски прибор, 
пакети за учење и остало бити доступно на школским ло-
кацијама широм града.”

Ту видите и улогу школе као места продуженог бо-
равка деце чији су родитељи упућени на бесомучну трку 
за све више сати рада јер се све чешће само тако омо-
гућава преживљавање. Друштвена установа. Елемент који 
уравнотежује све драматичније живљење у дубокој кризи 
капитализма. 

Сара Лем је као неко од оних „ко на брду ак’ и мало 
стоји више види но онај под брдом” одмах имала питање: 
Шта ако је овај изненадни поремећај заправо златна при-
лика за оне који улажу паре у школе са тржишном орјен-
тацијом?

Јер, кад је ураган Катрина опустошио Њу Орлеанс 
2004. године „школски систем града промењен је љубаз-
ношћу реформатора образовања усмереног на тржиште, 
попут Teach for American Фондације Бил анд Мелинда 
Гејтс”. Филантропи су увек ту да од деце направе „корисне 
машине”. 

И? 
И, ништа. Данас у Њу Орлеансу не постоје традицио-

налне јавне школе. „Град је премрежен приватним „чартер 
школама”. То је нешто с чим ми још немамо искуство у 
школству. Држава даје паре, а пријатељи државе аутоном-
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но организују школовање. О тој суманутости ми знамо из 
„приватизације медија”: медиј се прода неком „нашем”, а 
онда он конкурише код нас са пројектима. Ако није „наш” 
никад неће добити паре за пројекат. Ако је „наш” пројекат 
може бити било шта. Само не нешто друштвено функ-
ционално. Јер, да се то хтело не би се ни укидале тради-
ционалне школе. Школство тако постаје све инвалидније. 
Али кога брига. Инвалидност је и била циљ. Цинизам је 
данас „принцип наде”. Колонијализам је био поштен од-
нос. А нормална окупација историјска премија.

А поред тих и таквих чартер мутаната ту су – приват-
не школе у које иду малобројна деца најбогатијих. Тако се 
велико достигнуће западног друштва, које је бар формал-
но обећавало „једнакост шанси” и заносну меритократију, 
претвара у суморно гурање сиротиње и осиромашених 
у простор после чијег обелодањивања је Чарлс Дикенс 
постао светски познат приповедач.

Да, али неће се велики реформатори хвалити реално-
шћу. Неће се они похвалити да су убице меритократије. 
Напротив. Они ће вам у доба-короне понудити „сјајне 
новости”. 

7.

Останимо и даље у Америци, водећој земљи уништа-
вања јавних школа и јавног здравства: „Кад је гувернер Ва-
шингтона Џеј Инсли затворио школе многи ентузијасти 
ed-tech већ су ‘радосно делили листе својих омиљених 
алата за дигитално учење‘, с предлозима да мало раз-
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мишљате о ‘питањима приступачности, приватности или 
сигурности‘. И ето, могло би нас задесити нешто налик на 
златну грозницу.”

Нема сумње. Све је јасно. Учење се мора наставити, 
људи! Али како? Финансијери и произвођачи едукативних 
производа имају одговоре! 

Индустрија образовне технологије већ зарађује ми-
лијарде долара. И пре короне ed-tech је давао све од себе 
да се створе софтвери или апликације који ће „олакша-
ти живот наставника”. Тако се то на почетку каже, али 
„крајњи циљ је, замислите, да ed-tech замени наставнике 
рачунарима”. 

„Хајде да размислимо да деци дамо Chromebooks”, са-
ветује часопис EdTech.

То води смањењу трошкове. Ни један брижник за др-
жавни буџет на ово не остаје миран: „Поставите једног 
наставника – или асистента – задуженог за педесетак уче-
ника који седе испред сопствених екрана, напредујући по 
упакованом наставном плану и програму, корак по корак. 
Још боље, држите децу код куће. Нека похађају виртуалне 
школе или преоравају градиво без наставника.”

Сјајно, узвикиваће, реформатори „од извршног дирек-
тора ‘Нетфликса‘ Рида Хастингса до америчке министарке 
образовање Бетси ДеВос, који тврде да је јавно образо-
вање мање демократско”. Да, чаробна реч: демократија. 
Што је офуцанија, то се чешће узвикује.

Много пре него што су становници САД разумели 
претњу вируса ковид-19, Ерик Шмит, сувласник Гугла и је-
дан од кључних људи у Силицијумској долини, спроводио 
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је агресивну кампању залажући се за визију будућности из 
серије „Блек Мирор”, пише Наоми Клајн. „У срцу ове ви-
зије је неприметна интеграција јавног сектора са шачицом 
гиганата из Силицијумске долине. Јавне школе, болнице, 
докторске ординације, полиција и војска препуштају (и 
дебело плаћају) своје основне функције приватним тех-
нолошким компанијама”. То је будућност „у којој је неупо-
редиво мање радних позиција предвиђено за наставнике, 
докторе и возаче”.

Неће проћи дуго а ми ћемо слушате министре малих 
земаља и зависних влада који ово изговарају узвишено као 
да су открили теорију релативитета. Иза њих наступају 
народни посланици да „за нашу децу” обезбеде живот без 
омрзнутих школа. Сетите се шта су нам говорили и како, 
кад су уводили „електронски дневник”. Кад сте приста-
ли на електронски дневник нисте мислили да је циљ – 
електронски наставник. Кад то схватите већ ћете бити 
послани на курсеве за преквалификацију. Да би могли да 
се јавите на конкурс шопинг-мола и постанете најшколо-
ванији радник са „бриском” а за минималац. 

Надајмо се да то неће тако проћи. У Русији је чувени 
редитељ и интелектуалац Никита Михалков покренуо то 
питање. Ушао је у жустру полемику с Германом Грефом, 
првим човеком „Збербанке”. Кад упоредите аргументе обе 
стране, онда вам се они банкарски чине као вараварско 
паљење Вавилона. Али Михалков пуца речима, а Греф 
стотинама милиона.

Од оних који држе богатство и западни начин живо-
та виде као циљ и решење не можете очекивати ни раз-
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умност ни солидарност. Наша будућност зависи од наше 
борбе. „Не би требало да будемо оптимисти, требало би 
да се мобилишемо”, говори швајцарски социолог великог 
животног искуства живљења по разним деловима света 
Жан Циглер. 

Да се поменута полемика водила на Западу и Михал-
ков би знао да је изгубљена пре него што је изговорио 
прву реч. Наравно, није ни Русија „обећана земља”. Али, 
мора се живети с надом да ће после корона-помрачења 
однекуд избити зрак светлости. Ex Oriente Lux! То нам 
је остало. Само отуд може нешто доћи. Нова стара ци-
вилизација, као светлост подиже се на Истоку. Запад у 
свом очају можда нам може и помоћи. Његови рушилачки 
потенцијали су непроцењиви. Ослушнити како очајнички 
воде кампању против 5Г. Можда буду успешни под својим 
вешалима.
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ТРАНСХУМАНИЗАМ, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 
И МИЛИТАРИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА 

Разговор са др Олгом Четвериковом

Ових дана, у српским школама професори луде од 
„електронских дневника”, а у школским зградама у који-
ма су плафони трули и мокри чворови нису уређени све 
у шеснаест се уводе компјутери као апсолут. Информа-
тика, роботика, будућност куца на врата... У августу 2019, 
председник Владе Србије, Ана Брнабић, најавила је даља 
умрежавања, тврдећи да је Јединствени информациони 
систем просвете највећа реформа српског образовног сис-
тема деценијама уназад: „Тај систем ће нама омогућити да 
по први пут у Србији имамо тачан преглед колико имамо 
ученика, у које школе иду, након основних школа у које 
школе се уписују, да ли у гимназије, средње техничке шко-
ле, шта раде након тога, да ли уписују факултете или иду 
на тржиште рада, колико брзо су се запослили, где су се 
запослили, за коју просечну плату, тако да ћемо имати 
практично на једном месту целу слику нашег образовног 
система и наше привреде”, наводи дотична. Са импле-
ментацијом ЈИСП-а се практично почело у јуну месецу 
ове године када је кренуо електронски упис у школе и 
факултете само уз личну карту. У марту наредне године 
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биће завршена прва фаза овог „пројекта” а то подразумева 
да ће сваком ученику и студенту у Србији бити додељен 
Јединствени образовни број (ЈОБ). Додељивањем овог 
броја, држава ће бити у могућности да ученике и студенте 
прати кроз њихово даље школовање. Умрежавањем низа 
података знаће се тачно из којих школа и локалних само-
управа долазе и како тече процес њиховог школовања и 
запошљавања, каже премијерка.

Новина је и да ће ови подаци бити повезани са Цен-
тралним регистром обавезног социјалног осигурања што 
ће омогућити, истиче, да држава лакше сагледа потребе 
привреде или колико након завршених студија диплом-
ци чекају на посао. „Да ли се запошљавају у струци или 
ван ње, и на основу тога ћемо можда моћи да обезбедимо 
мало другачије финансирање нашег просветног система”, 
указује Брнабић.

Поред рекламних „предности” овог система (знате 
оно – привреда, инвестиције, сјајна будућност стиже, 
бла-бла-бла), из исказа Ане Брнабић до нас допире и из-
весна, благо речено орвеловска, језа. Зато смо се обрати-
ли Олги Четвериковој, научници која се, између осталог, 
бави циљем и смислом дигитализације образовања као 
светског процеса. Она је недавно објавила књигу „Тран-
схуманизам у руском образовању / Наша деца као роба”. 
Директор Центра за истраживање духовне културе и 
идеологије при Институту за фундаментална исоцијал-
но практична истраживања Московског државног уни-
верзитета, дугогодишњи предавач на Московском држав-
ном институту за међународне односе при Министарству 
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спољних послова Руске федерације, Олга Четверикова је, 
својим делом, доказала да друштвене науке и данас, у доба 
„постистине”, могу бити кључ за разумевање процеса у 
глобализованом друштву.

Прича о дигитализацији образовања постала је глав-
ни наратив нашег доба. Прогресивна је, практична, 
води у светлију будућност. Ипак, неке сенке као да се 
виде на хоризонту ове приче. О чему је реч? 

Оно што се данас дешава у нашем друштвеном живо-
ту може бити схваћено само у светлости оних глобалних 
промена које су последица преласка светске управљачке 
класе на остварење свеобухватне технолошке револуције. 
Неки је називају трећом, а неки четвртом индустријском 
револуцијом (Индустрија 4.0), а неко и петим технолош-
ким поретком. Али због масовне примене информационо 
– комуникационих технологија (ИКТ) најчешће се дефи-
нише као „дигитална револуција”, то јест – у питању је 
изградња глобалног постиндустријског информационог 
друштва, званично проглашена на самиту G8 у јулу 2000. 
године. Она се изражава масовном роботизацијом, ау-
томатизацијом и компјутеризацијом, увођењем нано-, 
био- и информационих технологија (НБИК-технологије), 
изменом карактера и организације производних процеса, 
размене, потрошње, социјалне структуре друштва, систе-
ма управе и општења, и, што је најважније, самог човека, 
његове свести, па и саме његове природе.
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Какав је утицај нових технологија на свет у коме 
живимо? Да ли је реч о спонтанитету технолошког 
развоја или је у питању процес којим се руководи са 
стране?

Нове технологије кардинално мењају карактер рада 
у свим областима и професијама, не само у сфери произ-
водње, него и услуга, што води до радикалних промена 
на тржишту рада. Такве исте дубинске промене дешавају 
се у систему управљања, и, што је најважније, у систему 
владања. Реч је о приватизацији државних функција, што 
сасвим одговара ставу који је изрекао Дејвид Рокфелер 
још 1999. године: „Нешто мора да замени владе као такве, 
и мислим да то најбоље може да обави „приватна” власт.” 
И заиста – на Западу од деведесетих година прошлог века 
нестају границе између државе и приватног бизниса, коме 
држава предаје своје функције. 

Где се, по Вашим увидима, налази средиште оваквог 
развоја постиндустријског друштва?

Епицентар овог процеса налази се у САД, где свом 
снагом спроводе процес срастања приватних и државних 
структура. То се нарочито види у делатности америчког 
војноиндустријског комплекса, где је од почетка деведесе-
тих година прошлог века започела огромна реформа, при 
чему су у војноиндустријски комплекс активно укључени 
инвестициони фондови, који се баве реструктуирањем 
крупних корпорација и креирањем нових технолошких 
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лидера. Од 2001. до 2005. године, на основу концепције 
мрежноцентричног рата у САД, дошло је до дубинске про-
мене структуре одбрамбеног комплекса, која је, да би била 
изведена, подразумевала укључивање широких кругова 
приватног бизниса. Инвеститори учествују у укључивању 
оружаних снага у бизнис, стварању стартапова у области 
војне технологије и војних сервиса, као и нуђењу произ-
вода за војну и цивилну употребу, а давање појединих 
задатака из области деловања војних и полицијских снага 
на извршење приватним компанијама већ је постало ма-
сован процес. Приватизује се и област обавештајног рада. 
На тај начин, Агенција за националну безбедност САД 
(NSA) све више упада у зависност од приватних компа-
нија, које добијају тајне информације. 

Шта се дешава са политиком у доба дигитализације? 
Како функционише нова власт за ново доба? 

Увођењем информационо-комуникационих техно-
логија (ИКТ) некомерцијалне организације и фондови 
имају све већу улогу у управању. О томе како власт, на 
рачун државе, прелази у руке нових господара, подробно 
пише Клаус Шваб у својој књизи „Четврта индустријска 
револуција”. Он истиче: „Владе морају да се прилагоде на 
то да ће, путем ове индустријске револуције, власт често 
прелазити са државе на недржавне субјекте, као и од орга-
низованих установа на слободније организоване мрежне 
целине... Владе држава су се нашле међу оним установама 
и феноменима на којима су се, у највећој мери, одразила 
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дејства тих ефемерних и неухватљивих сила... Овлашћења 
влада бивају ограничена деловањем конкурентских цен-
тара моћи, који имају транснационални, регионални, ло-
кални, па и лични карактер. Структуре микровласти могу 
да имају ограничавајуће дејство на структуре макровла-
сти, какве су владе савремених држава”. 

Ојачавање власти транснационалних структура зна-
чи демонтажу државне управе и тражи одрицање од на-
ционално-државног прилаза решавању проблема. Шваб 
упозорава: „Тешко онима који буду оријентисани на на-
ционалне интересе”. 

Шта је, по Вашем мишљењу, главна особина нових 
технологија? 

Главна особина нових технологија је чињеница да 
оне нису усмерене толико на промену нашег окружења и 
средстава за производњу колико на трансформацију са-
мог човека, његове свести и природе, то јест самог људског 
бића. Та трансформација је толико озбиљна да је за њено 
спровођење и учвршћивање потребна тотална ревизија 
саме концепције људске личности. Управо сада се то и 
ради – у питању је измена система вредности, социјал-
не и културне средине, укључујући образовање, науку и 
уметност. А процес се спроводи огромном брзином. Реч 
је о наметању транхуманистичког погледа на свет. 

Шта је трансхуманистички поглед на свет и какви су 
циљеви овог покрета?



РЕФОРМА ГИМНАЗИЈА ИЛИ „БОЛЕЋИВА ПРАЗНИНА”

121

Трансхуманизам је постао најновији облик „еволу-
ционог хуманизма” и еугенике. С појавом НБИК-техно-
логија еволуционизам је добио моћна оруђа за постизање 
својих циљева. Осамдесетих година прошог века у Ка-
лифорнији (где се налази и Силиконска долина и центар 
покрета Њу Ејџ) настао је културно-интелектуални пра-
вац трансхуманизма, који је почео на Калифорнијском 
универзитету у Лос Анђелесу. Велики утицај на покрет 
извршио је футуролог Есфендиари, који је пошао од ни-
чеовског схватања човека као прелазне еволуционе форме 
на путу од мајмуна ка натчовеку. Није случајно главни 
надахнитељ трансхуманиста баш Фридрих Ниче, са оним 
његовим: „Човек је оно што треба превазићи”. Есфендиари 
је трансхуманисту дефинисао као „прелазног човека”, као 
самосвесно биће које еволуира у „постчовека” – „потомка 
човека, модификованог у таквој мери да више није човек”. 
По Есфендиарију, такав „не-човек” има тело побољшано 
имплантатима, бесполан је, вештачки се размножава и 
има мултипликовану индивидуу, то јест свест му је, као 
и личност, распоређена у неколико тела, биолошких и 
технолошких. Трансхуманиста је онај који се спрема да 
постане постчовек. 

Да ли је у питању само још једна од утопија које 
настају и нестају, попут хипи покрета?

Године 1998, основа је Светска трансхуманистичка 
асоцијација (СТА), чији је циљ да трансхуманизам призна 
најшира научна заједница, али и структуре власти. Тада 
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је објављена и Трансхуманистичка декларација, у којој је 
речено да напредна технологија не само да мења људе (по-
беђује се старење, ограниченост природног и вештачког 
интелекта, нестају људске патње, па и наша „заточеност 
на планети земљи”), него технологија као таква захтева 
и морално право на експериментисање човеком. Тачка 4 
ове декларације гласи: „Трансхуманисти бране морално 
право оних који желе да помоћу напредних технологија 
прошире своје умне и физичке могућности (укључујући 
и оне репродуктивне) и да побољшају сопствену контролу 
над животом којим живе. Тражимо развој личности са 
оне стране наших садашњих биолошких ограничења”. Та 
претензија на неограничену „вештачку еволуцију” поја-
чана је и овим исказом, у тачки седмој: трансхуманизам 
„штити право на достојан живот свих бића која имају 
чулну перцепцију, о каквој год интелигенцији да је реч – 
људској, вештачкој, постљудској или животињској”. 

Човек се тако схвата као предмет огледа, као биолош-
ки материјал за примену нових технологија. Ови огледи 
нису ограничени никаквим моралним принципима, него 
се дефинишу само правима експриментатора, који се ук-
лапају у концепцију „људских права”. На пример, трансху-
маниста Ник Бостром, директор Института за будућност 
човечанства, тврди да нема никаквих моралних и етич-
ких препрека због којих се не би требало бавити мешањем 
у природни поредак и ићи у потрагу за бесмртношћу. Што 
се тиче биоетике, она је, тврде, променљива и трансфор-
мише се у складу са потребама наручиоца.
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Пред нама је својеврсно преобликовање човека. Како 
ће изгледати наша постхумана будућност?

Овај пројекат се зове трансхуманизација, тиме се 
баве НАСА, ДАРПА, водеће америчке обавештајне аген-
ције. Трансхуманизам није маргиналан, то је најновији 
стратешки правац глобалиста. Неопходно је да се личност 
сломи на нивоу воље и да се трансформише у постхумано 
биће пуно различитих чипова, киборг свести, интегриса-
но у светску информациону мрежу преко које се контро-
лише човечанство. Човека треба претворити у примити-
вног потрошача, лишеног људске свести и савести, личног 
и националног идентитета. 

На тај начин, трансхуманизам се показује не само као 
антихришћански, него и као антихуманистички покрет, 
јер међу „људска права” жели да уврсти и „право” на 
укидање човека као таквог. Циљ му је да надиђе људску 
природу зарад достизања каквотно новог стања – „новог 
тела” и „новог интелекта” или путем уношења великог 
броја измена у самог човека или путем стварања некаквог 
вештачког бића. Зато се разрађују различите варијанте 
„еволуције”, међу којима су и ове: фармацеутски човек, 
генетски модификовани човек, „бионички човек”, а у игри 
је и „научни имортализам”. Задатак над свим задацима 
за трансхуманисте је стварање вештачке интелигенције 
или „Надразума”, што ће нанети страховит ударац било 
каквом антропоцентричном погледу на свет. 
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Зар трансхуманизам није савремена форма еугенике, 
која се остваривала у нацистичкој Немачкој, као тзв. 
позитивна и негативна еугеника? 

Савремени трансхуманизам полази од тога да се 
друштво дели на две категорије. Мада код нас и даље 
причају о либерализму и класној подели у друштву, већ 
одавно нам се у суштини намеће еугенички фашизам, који 
се заснива на биолошком кастинском систему: надљуди 
с једне стране, и људски ресурси, биомаса, човек за упо-
требу или дигитална цифра – с друге стране. На тај начин 
се врши легитимизација вештачке селекције, кастинског 
система, укидања људске личности. 

Какве то везе има са образовањем? Шта су трансху-
манистичке основе реформе школства?

Наравно да све то има везе са школовањем деце, која 
су будућност човечанства. Преуређује се образовање,које 
мора да постане глобални стандардизовани систем са 
примитивним заједничким стандардима, нормама, прин-
ципима и обрасцима, који треба да нивелише људе, прет-
варајући их у масу којом се лако управља. У исти мах, 
изабранима и даље остаје квалитетно, али смртницима 
неприступно, образовање.

„Глобално образовање” је развијено касних 1970-их. У 
његовом стварању је главну улогу имао њуејџерски окул-
тиста Роберт Милер (био је заменик генералног секретара 
Уједињених нација). Ту су и његове колеге из Сједиње-
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них Америчких Држава 1970-80, који су развили програм 
„глобалног образовања”, с циљем преласка на нови систем 
вредности у чијем средишту је тзв. толеранција.

Један од циљева је контрола рађања у разним земљама 
света, ради стварања „златне милијарде”. Ту је, пре свега, 
сексуално образовање. Пропаганда се води путем филмо-
ва, цртића, ТВ серија, разних ријалитија. Укључите ТВ и 
пред вама је примитивизација људске свести, као и раза-
рање традиционалних моралних вредности. 

Уништавање образовања данас широм света иде вео-
ма добро, зар не?

Заиста. Уништили су прво основне школе, а затим и 
средњу школу (све кроз „глобално образовање”), а затим 
су уклонили „кров” – Академију наука, па сада, када је 
све припремљено, циљају предшколско васпитање. Треба 
разбити традиционално национално школство, да наша 
деца не уче руске бајке и руске песме, него „Харија Потера” 
и слично. Корпорацијима нису потребне људске лично-
сти, него хуманоидни компјутери, и због тога се наста-
вници преквалификују у складу с новим моделом, стичу 
нове „компетенције”. Учитељу и професору се забрањује 
да образује децу, да утиче на процес формирања дечјег 
идентитета. Он мора да буде део система и да помогне да 
се усвоје диктирана сазнања.

То иде до апсурда: 2012. године развили смо стандар-
де предшколског васпитања и образовања, према којима 
дете има активну улогу у избору садржаја свог образо-
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вања. Предшколско образовање подразумева децу од 
узраста бебе до седам година! И беба, по новом моделу, 
треба да има активну улогу у избору садржаја свог обра-
зовања. То пише у нашим стандардима – замислите такву 
лудост! И то се зове целоживотно учење, или „образовање 
за све”. 

„Образовање за све” је глобалистички програм који 
је развио Милер у касним 1970-им и спроводи се кроз 
УНЕСКО. У ствари, то је политика сегрегације под маском 
глобализације, комерцијализација човечанства које нагло 
пада у нивоу развијености и над којим се примењују тех-
нике смањивања популације. 

Како тече програм глобалне реформе образовања? 

Наручилац процеса је војно-обавештајна и финан-
сијска заједница САД која контролише Интернет, а главну 
улогу у свему имају амерички универзитети, који су сас-
тавни део те заједнице и решавају војно-обавештајне за-
датке. 

Пре свега, скоро две трећине америчких универзите-
та, нарочито они водећи, представљају моћне образовне, 
истраживачке и научно-производне приватне корпора-
ције, тесно повезане са бизнисом, индустријом и систе-
мима управљања. Они су од самог почетка деловали као 
универзитети предузетничког типа, који су, с једне стра-
не, продавали образовне услуге, а с друге на тржиште из-
носили научно-технолошке изуме професора и студената. 
Важан извор њиховог финансирања су донације спонзора, 
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„инпути” од корпорација, банака, фондова и грантова, око 
којих се води стална конкурентска борба, која се дотиче 
свега – од професорског колектива до фондова за научна 
истраживња. 

Додајмо да нарочито место у обликовању корпора-
тивне структуре има систем управљања, који је хијерар-
хијски и унитаран. На челу универзитета је председник, 
потчињен универзитетском савету у који улазе бизнисме-
ни, велики добротвори, професори, научници, полити-
чари, чланови локалне државне адиминстрације. Управо 
овај старатељски савет одређује стратешке правце развоја 
универзитета, остварује финансијску и правну регулативу, 
контролише и води његову делатност. Тако универзитети 
постају моћни фактори развоја различитих региона САД, 
јер се око њих формирају снажне структуре техно-парко-
ва, као што је то било у случају Силицијумске долине, која 
ја настала захваљујући Стенфордском и Калифорнијском 
универзитету. 

Под три, универзитети су главни покретачи развоја 
научног знања и „мотори” иновативног развоја, јер имају 
огроман обим фундаменталних истраживања, што их 
разликује и од европских и од руских универзитета, који 
су се пре свега бавили образовањем, док се највећи део на-
учних истраживања обављао на академским и стручним 
инстититутима. У САД научно-истраживачка заједница 
има корпоративно, организационо и идејно јединство 
око темељних питања домаћег „дневног реда” и утиче на 
исти јер је повезана са Националном Академијом наука, 
Националним саветом за науку, Националним научним 
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фондом у коима се налазе представници универзитетских 
корпорација. Они делују и кроз утицајне асоцијације уни-
верзитета, али и професионалне заједнице. 

Често се говори о својеврсној „милитаризацији” об-
разовања у САД. О чему је реч? 

Због свега што сам навела, јасно је да истраживања 
водећих америчких универзитета имају значајну улогу 
у војно-индустријском комплексу и финансира их Пен-
тагон, који је, на основу рада научних установа, створио 
мрежу сопствених истраживачких центара (UACR). Аген-
ција за напредна истраживања у сфери одбране (DARPA), 
која припада Пентагону, и која обезбеђује технолошку 
предност оружаних сила САД над осталим армијама 
света, блиско сарађује са Масачуестским институтом за 
технологију, Универзитетом Карнеги-Мелоун, Стенфор-
дом и Харвардом. Ту је и IARРA, Агенција за напредна 
обавештајна истраживања, која је створена 2007. на те-
мељу постојања Одељења за напредне технологије и по 
иницијативи начелника здружених обавештајних служби 
САД чији је штаб у новом кампусу Универзитета Мери-
ленд (M-Square). Сви сарадници и студенти овог универ-
зитета могу да учествују у програмима и пројектима ове 
агенције на основу отворених стандарда за сарадњу (а 
тамо има 39 хиљада студената и 3750 предавача). Прио-
ритетни задаци Агенције за напредна обавештајна истра-
живања су системи скупљања података, интелектуална 
анализа, коришћење технологије виртуелних светова, 
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коришћење социјално-културних и језичких чинилаца у 
обради прикупљених података, као и системи информа-
ционе безбедности. 

Дакле, наука и образовање служе за актуелна и по-
тенцијална ратна дејства. Колико је ту реч о природ-
но-техничком комплексу наука, а колико о хуманис-
тици? 

Након усвајања Стратегије безбедности 2015, са ни-
зом документа који све то конкретизују, делатност аме-
ричких универзитета добија на нарочитом значају, јер је 
управо на њима концентрисана разрада когнитивних, 
бихејвиоралних, образовних и других хуманитарних тех-
нологија (тзв. „хајхјум” (High-Нume) технологије, високе 
технологије у области хуманистичких знања), које се ко-
ристе у тзв. бихејвиоралном рату. 

Остварење ових технологија могуће је само ако се 
створи јединствени образовни простор, који је у исти мах 
глобално тржиште образовних услуга. Користећи паролу 
интернационализације, америчкии центри намећу своју 
програме и привлаче све шире кругове младих научника 
из иностранства, као и истраживаче и студенте, и, што је 
најважније, у своје мреже увлаче саме образовно-истра-
живачке центре других земаља, укључујући их у приватне 
транснационалне бизнис-структуре које су, како рекос-
мо, на овај или онај начин повезане са војно-обавештај-
ним комплексом САД. На тај начин, корпоративне елите 
универзитете других држава увлаче у систем америчког 
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војно-обавештајног и финансијског комплекса, који има 
за циљ дстизање трајне технолошке надмоћи над против-
ником с намером да овај буде заувек поражен. 

Какве су, по Вашим увидима, особине глобалног тр-
жишта образовања? 

Пре свега, због појачане конкуренције, брзих измена 
на пољу технологије и пораста економске несигурности, 
бизнису су потребни радници који су крајње флексибил-
ни, кадри да раде у различитим културним и технолош-
ким срединама. У складу с тим, стално се траже нове 
компетенције и нове форме обуке. Расте потражња за 
убрзаним образовањем, које раднике припрема за узак 
круг задатака на датом радном месту. Истовремено, расте 
и потреба за доживотним образовањем које омогућује да 
се персонал стално преквалификује и доквалификује у 
складу са променљивим задацима. Све то поставља нове 
задатке и пред школско, и пред високошколско, али и 
пред професионално образовање и обуку. 

Такође, дигиталне технологије мењају методоло-
гију којом се стварају и преносе знања и навике, процес 
оцењивања и управљања образовним установама. Те су 
технологије транснационалне и транскултурне, доступне 
свим друштвеним слојевима, могу да уђу у сваку органи-
зацију и сваку породицу, без обзира на политичке, етнич-
ке и религиозне разлике.
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Колико све то води нестанку идеје знања као нечег 
што превазилази утилитарност техничке примене 
и што има, поред практичног, и „онтолошку” вред-
ност?

Не треба заборавити да се низ нових решења веза-
них за образовање остварује путем технолошких старта-
пова, које инвеститори оцењују као један од најперспек-
тивнијих праваца развоја. Зато се у области образовања 
огромном брзином појављују нови играчи, који активно 
преузимају процес обуке како би што флексибилније реа-
говали на потребе корисника, при чему нису ограничени 
националним законодавством. Алтернативни системи 
су привлачнији зато што традиционални образовни сис-
теми школског и универзитетског образовања постају 
све скупљи. На тај начин ван традиционалног система 
образовања ниче нови, транснациоални тржишни сис-
тем, који замењује оно што је било традиционално обра-
зовање, али доноси и сасвим нове образовне стандарде, 
као што Facebook успоставља нове стандарде Интернет 
комуникације. 

Најефикаснији механизам у овој области постало је 
онлајн (на даљину) образовање, чија је је најприсутнија 
форма Масовни отворени онлајн курс (МООК), са најши-
рим интерактивним учешћем уз коришћење технологија 
електронске обуке. Курсеви су се појавили још 2006, али 
су постали популарни 2012, када су покренуте најбит-
није америчке МООК платформе: Coursera – на основи 
програма Стенфордског универзитета и уз учешће Прин-
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стона, програм Мерилендског универзитета (23 милиона 
корисника), ЕdX – на темељу програма Масачусетскоги 
Харвардског универзитета (десет милиона), Академија 
Хана – уз учешће Гугла и фонда Била Гејтса (15 милиона), 
Udacity – Стенфордски универзитет, уз учешће Технолош-
ког института Џорџије и Гугла (4 милиона).

По моделу америчких универзитета као приватних 
корпорација почели су да преуређују и европске уни-
верзитете, који су подвргнути озбиљним реформама 
у складу са захтевима глобалног тржишта. Како све 
то функционише?

Главни наручилац образовне реформе у Европи 
постао је Округли сто европских предузетника или јед-
ноставно Европски округли сто (ЕОС), створен још 1983, 
који обједињује 47 најкрупнијих европских корпорација, 
чији челници редовно присуствују састанцима групе Бил-
дерберг. ЕОС је моторна сила наднационалне унифика-
ције Европе, главни играч и кључна група за притисак 
на европској политичкој сцени, која има пресудан утицај 
међу лидерима Европе, и која фактички пише документа 
Европске комисије.

Још почетком осамдесетих година прошлог века ЕОС 
је приступио реформи образовања и система научних ис-
траживања у Европи, а кључни је био документ из 1989. 
године, „Образовање и компетенције у Европи”. Од тога 
часа се више не говори о знањима, него о компетенцијама. 
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Није реч о пукој замени појмова, него о промени самог 
терминолошког садржаја. Зашто? Зато што компетент-
ност није образованост, него је неки производ који се 
добија на захтев клијента. У складу с документом ЕОС, 
„образовање и обука се могу разматрати као кључне стра-
тешке инвестиције ради будућих успеха предузетништва. 
Професори се недовољно разумеју кад су у питању преду-
зетничке економске активности и схватање профита, зато 
већи значај треба дати образовању на даљину”.

Године 1991, ЕОС је објавио нови документ под насло-
вом „Отворени универзитет је – предузетнички подухват, 
а обука на даљину – нова област бизниса”. После шест ме-
сеци, Европска комисија објавила је „Белу књигу”, у којој 
се, у вези са образовањем и научним истраживањим, ко-
ристе појмови какви су „флексибилност”, „мобилност”, 
„налажење посла”.

Како је знање коначно постало роба?

Снажан чинилац који је водио глобалној реформи 
образовања било је оснивање Светске трговинске орга-
низације 1995. године, која више није укључивала само 
трговину материјалном робом, него и услугама, правима 
интелектуалне својине, итд. Стављајући своја права изнад 
права националних држава, СТО захтева унификацију 
тржишта у складу са правилима неолиберализма (што 
пре свега захтева свеопшту приватизацију), која се прос-
тире и на услуге, што значи да је све подложно комерција-
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лизацији – дечји вртићи, школе, универзитети, болнице, 
старачки домови, културни центри, итд. У складу са наче-
лом „једнаког односа”, који је унет у Генерални споразум 
о трговини и услугама у оквиру СТО, и они морају бити 
отворени за уплив страног капитала. 

Треба истаћи да је Европска Унија имала кључну уло-
гу у формирању СТО, нарочито кад је у питању Генерални 
споразум о трговини и услугама. Мада многи мисле да је 
неолиберална стратегија пре свега плод притисака САД, 
кад су у питању услуге и трговина услугама кључна улога 
припада ЕУ, и она је надасве била заинтересована за укљу-
чивање образовања у Генерални споразум СТО. 

Године 1995, у једном од многобројних докумена-
та ЕОС под насловом „Ка друштву образовања”, пише: 
„Образовање се мора сматрати услугом свету економије. 
Националне владе морају да посматрају образовање као 
процес који траје од колевке до гроба”. Управо одатле по-
тиче идеја доживотног образовања, која у ствари значи 
процес доквалификација и преквалификација у складу 
са захтевима тржишта рада, то јест тржишта као таквог. 
Ту идеју прихватају, исте године, у новој „Белој књизи” 
Европске комисије под насловом „Учити и обучавати – у 
правцу когнитивног друштва”. 

Други наручилац реформе образовања је ОЕCD (Ор-
ганизација за економску сарадњу и развој), која 1998. годи-
не нуди документ „Предавачи нису доживотно потребни. 
То ће радити лица која нуде образовне услуге”. Европска 
комисија те исте године папагајски понавља став ОЕCD-а 
у свом документу „Ray First”: „Дошло је време ваншколске 
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обуке, и ослобођење образовног процеса довешће до кон-
троле од стране продаваца образовања, отворенијих за 
иновације више него традиционалне структуре”. 

А шта је Болоњски процес?

Поменути документи су довели до „Болоњског про-
цеса”, чији су иницијатори били министри образовања 
Француске, Немачке, Италије и Велике Британије. Године 
1998, они су усвојили Сорбонску декларацију, чији је циљ 
био стварање отвореног европског простора високог об-
разовања, које је морало бити „конкуретније на светском 
тржишту образовних услуга”. Ту се већ јасно уводи појам 
„економије знања”. Да би обезбедили успех подухвата, ор-
ганизатори „Болоњског процеса” су користили нешто што 
би се могло назвати неолибералним триком. Укључили су 
у све што се збива пре свега ректоре универзитета, који су 
и сами постали важни „наручиоци послова”. Те године је 
била прослава јубилеја оснивања Универзитета у Болоњи, 
на којој су ректори потписали битан документ о рефор-
мама. Мада је исти потврђивао традиционална начела 
универзитетске делатности, у документу се јављају нови 
термини, од „мобилности” до „флексибилности” што је 
значило прилагођавање тржишту. 

Године 1999, министри образовања 29 земаља потпи-
сали су свима познату Болоњску декларацију „Зона европ-
ског универзитетског образовања”, којој се придружило 
47 земаља. За циљеве Болоњског система проглашени су: 
изградња европске зоне високог образовања као кључног 
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правца у развоју мобилности грађана са могућношћу на-
лажења посла; обезбеђивање конкурентности универзи-
тета у борби за студенте, новац и утицај; остварење веће 
комплементарности и компаративности националних 
система високог образовања.

Како је текао процес унификације под етикетом „бо-
лоњизације”? Докле се стигло?

Да би се образовање хармонизовало, национални 
системи морају постати крајње „прозирни” и максимал-
но упоредиви, због чега се намећу једнаки образовни 
циклуси, на нивоу мастера и доктора (први је за тржиште 
рада, а други за науку); уводи се јединствени и једностав-
ни систем бодовања (путем тзв. кредита) и једнаке фор-
ме утврђивања добијених квалификација; успостављају 
се агенције за акредитацију, независне од националних 
влада и међународних организација, и успостављају се 
стандарди транснационалног образовања; поред мобил-
ности студенета, повећава се и мобилност професорског 
и другог кадра ради „узајамног богаћења европским ис-
куством”, што налаже измену закона у области запошља-
вања странаца; знања стечена на студијама практично 
се употребљавају на корист читаве Европе и захтева ев-
ропског тржишта рада; у Европу се привлачи велики број 
студената са свих континената; уводи се аутономија уни-
верзитета, њихова независност од државе, како на финан-
сијском плану, тако и у области образовних решења; ту је 
и обезбеђивање доживотног учења.



РЕФОРМА ГИМНАЗИЈА ИЛИ „БОЛЕЋИВА ПРАЗНИНА”

137

Даље се реформа кретала ка увођењу заједничких сту-
дијских програма, нових начела управљања универзите-
тима, припрема савремених уџбеника, увођење јединстве-
ног обрасца дипломе за целу Европу, међународно учешће 
у провери квалитета, што је довело до потпуне нивелације 
образовног процеса. Нарочито је било ефикасно увођење 
система кредита ради усклађивања образовних система, 
који су студијске програме учинили толико „транспарент-
нима” да студенти могу да мењају универзитете и земље 
студирања малтене сваког семестра.

Колико је све ово утицало на побољшање квалитета 
образовања у Европи?

Главни исход процеса, како је и планирано, поста-
ло је претварање образовања у високорентабилну сфе-
ру бизниса, названу „економијом знања”. Знање, то јест 
компетенције, сада постају скупа роба, која се производи 
на основу наруџбина крупног капитала, а све што не од-
говара наручиоцима се одстрањује. Држава се уклања из 
области регулације образовног процеса, а универзитети 
постају комерцијална предузећа, која су заинтересована 
само за очување конкурентнтости и привлачење приват-
ног капитала. Институти, који су се некад ослањали на 
државну подршку, добијају финансије из много других 
извора, излазећи на тржиште услуга, тражећи донације 
или финансирање истраживања на основу специјалних 
државних програма.
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Исход „болоњизације” је снижавање нивоа масовног 
образовања, фрагментација знања (због оријентације на 
уске специјалности), која чини немогућим уобличавање 
критичког и аналитичког мишљења, пасивност студената 
(због недостатка шире информисаности о самом процесу, 
о коме се сва решења доносе одозго, а истинско учешће 
студената се не подстиче, него се грубо потискује). Долази 
до опште збрке и снижења каквоте образовања. 

Па ипак, процеси болоњизације се настављају. На ви-
дику није повратак „класичном” универзитетском 
начину преношења знања и критичких погледа на 
стварност коју треба мењати. Зашто?

Болоњски процес има разгранату мрежу управљања. 
Највиши орган који доноси одлуке је савет министара об-
разовања земаља – учесница, који се састаје два пута го-
дишње, а између тих сусрета руковећи орган је Болоњска 
радна група (Bologna Follow-Up Group), у коју улазе по два-
три представника европских држава. Председавајући је 
представник оне земље која у датом тренутку преседава 
у Европској унији. 

Марта 2010, на конференцији „Будимпешта – Беч”, по-
водом десетогодишњице Болоњског процеса, објављено је 
да је циљ који је постављен Болоњском декларацијом (а 
то је стварање јединственог европског простора високог 
образовања), испуњен. Нови задатак је промоција постиг-
нутог на глобалном нивоу (Global Promotion Project). То 
значи да су иновативни методи, истраживања, отворе-
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ност, мобилност, флексибилност нешто што мора бити 
дефинисано захтевима глобалног тржишта рада, то јест 
транснационалног бизниса.

На тај начин, сасвим је јасно да иза свих тзв. „нацио-
налних” образовних реформи стоје стратешки интереси 
крупног међународног капитала. То јест, ако се ти ин-
тереси и механизми њиховог остварења не схвате, није 
могуће борити се против разарања школства и сачувати 
образовни суверенитит.

Разговор водио и превео Владимир Димитријевић 
Интервју је, у два наставка, објављен у недељнику 

„Печат”, пре пандемије вируса корона,
у јануару 2020. године
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Марија Стошић: Глас разума
у доба без ума

17 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПРОГРАМЕ 
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА

Средином новембра на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја освануо је Јавни позив за из-
бор организатора, реализатора и програма стручног уса-
вршавања од јавног интереса у 2019. години. У Одлуци у 
вези са упућеним Јавним позивом коју је потписао Младен 
Шарчевић, позивајући се на Закон о буџету Републике Ср-
бије за 2019. годину, наводи се сума од 17 милиона динара 
која је обезбеђена за реализацију наведених програма. 

По Јавном позиву могла су аплицирати сва правна 
лица са седиштем на територији Републике Србије која 
обављају послове у области образовања и васпитања. 
Као приоритетне области издвојене су: међупредметне 
компетенције, ученичке задруге, школски спорт и област 
повезивања програма наставе и учења и ваннаставних 
активности. 

Сходно наведеним условима, на Јавни позив одгово-
риле су многе школе са територије Републике Србије, с 
мишљу да ће кроз реализацију пројеката моћи да утичу 
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и на побољшање квалитета услова у којима се обавља об-
разовно-васпитни рад у њиховој установи, јер је постоја-
ла реална претпоставка да по релизацији пројеката, 
коришћена техничка и друга средства, остају у поседу 
правном лицу које је програм обуке реализовало. 

Иако би се рекло да су школе носиоци у области об-
разовања и васпитања, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја у том смислу није препознало нијед-
ну школу. Листа одабраних удружења и институција, као 
и предложених програма од јавног значаја у 2019. години, 
може се погледати на званичном сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. (http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2019/12/lista-1.pdf)

Програми одабрани по Јавном позиву морају бити 
реализовани до 31. августа 2020.

С друге стране, у актуелној бази Завода за унапређи-
вање образовања и васпитања налази се 1058 већ акреди-
тованих, односно одабраних програма препознатих као 
програми од значаја. Већина оцењивача тих програма 
били су просветни радници који се у свом раду и научној 
области истичу, односно поседују неопходне референце за 
оцену квалитета, као и значаја програма обука у погледу 
унапређивања и јачања професионалних компетенција 
запослених. 

Остаје нејасно због чега Министарство просвете, на-
уке и технолошког развоја издваја толику суму новца за 
додатне програме стручног усавршавања, посебно када 
су јавности добро познати сви проблеми у образовном 
систему, почевши од оних елементарних услова у којима 
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се образовни процес одвија, а због чега трпе и ученици и 
наставници. Опште је познато, да чак и у тој звучној „ди-
гатлизацији образовног система”, многи наставници сами 
купују и користе личну технологију, али и друга наставна 
средства како би подупрли све Законске оквире и захтеве 
који су пред њих постављени.

Подсећања ради, акредитација програма стучног уса-
вршања одвија се на период од три године, тако да нас 
већ у октобру 2020. очекује нови акредитациони циклус, 
али у том смислу аутори подносиоци предлога програ-
ма стручног усавршавања сами ће сносити апсолутне 
трошкове у погледу оцењивања предлога програма, као 
и у погледу даље организације и реализације програма 
обуке, односно ти трошкови неће ићи на терет ресорног 
Министарства.

У Краљеву, 24. децембар 2019. година
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ПОДМИЋИВАЊЕ ПРОСВЕТЕ

Да ли су просветни радници таоци државног режима? 
Одговор на постављено питање дао је лично министар 
просвете Младен Шаречевић у свом обраћању медијима 
по одржаној Седници ректора универзитета Србије.

Образлажући донете закључке у својим разматрањима 
о дефицитарном наставном кадру, он наводи да: „Студенти 
математике, физике или информатике неће да раде у про-
свети. Они себе виде у привреди где су плате много веће...” 
Из тог разлога, разматра се и могуће увећање од 30% на 
зараду појединим професијима у образовном систему.

С друге стране, оне колеге које су се школовале на 
факултетима који обезбеђују уско стручна знања, вештине 
и способности у домену педагогије, развојне психологије, 
дидактике и методике рада у установама образовања и 
васпитања, немају алтернативу, те за своју стручност не 
морају бити прикладно плаћени. 

У својим разматрањима о квалификацији кадра, он по-
лази од предметних знања и вештина у области, али не и 
од стручности у погледу преношења тих знања ученицима. 

С тим у вези, поставља се и питање где нестаде све 
то поверење у наставни кадар и њихове способности у 
погледу квалитетног остваривања процеса учења, које су 
имали када су им/нам током година наметали нове нас-
тавне предмете у образовном систему?

У јавности је позната чињеница да се у установе обра-
зовања све учесталије примају у радни однос несвршени 
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студенти, чак лица са апсолвентским стажом у трајању 
од неколико, па и десет година. Није сасвим јасно где у 
том случају нестадоше дечја права у погледу обезбеђивања 
једнаких услова школовања и образовања, односно како је 
могуће с пуним поверењем у образовно-васпитни процес 
увести лице без дипломе, без обавезног приправничког 
стажа и поштованих других законских регулатива, које 
се између осталог односе и на пуну безбедност ученика? 
Несвршени студент? То је и оно лице које је тек започело 
студије на некој од високообразовних установа, као и онај 
ко није дипломирао ни након дугог низа година.

Дакако да постоји апсолутно поверење у младе колеге, 
али који би се критеријуми поставили у погледу њихове 
спремности за самостално обављање посла наставника 
или би сваки несвршени студент могао доћи у обзир? 

И шта је са школованим наставницима, превасходно 
са професорима разредне наставе који јесу на својим фа-
култетима припремани у области различитих наука (ин-
форматике, математике, физике, биологије, хемије), а који 
и после десет, па и двадесет година, немају посао? 

И док седимо тако „уцењени” под притиском држа-
ве, јер немамо алтернативу у погледу одабира посла, како 
наводи министар Младен Шарчевић, те младе колеге ма-
тематичари, физичари, информатичари, па и други, нас 
посматрају, те је њихова реакција сасвим логична и оче-
кивана. И за 100% увећану зараду, када сагледају услове 
рада и однос који држава има према наставницима, ни тај 
„мито” им неће бити довољан за улазак у систем. 

У Краљеву, 28. фебруар 2020. година
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КАКО СЕ ТЕСТИРАЈУ ДЕЦА СРБИЈЕ?

Као учесник Међународне конференције о образо-
вању, технологијама и развоју ИНТЕД, која се марта 2019. 
одржавала у Валенсији, била сам у прилици да слушам о 
искуствима колега професора са многих светских универ-
зитета, колеџа и других образовних установа. Неоспор-
но је да је Мудл платформа један од најбољих система за 
учење (LMS). Коришћена је свуда у свету за онлајн учење, 
па и тестирање ученика. И сама је већ дуги низ година 
користим за учење одраслих у онлајн окружењу. И шта је 
онда проблем? Због чега смо дошли у ситуацију да наша 
деца не буду у могућности да са лакоћом приступе тесту, 
ураде и предају своје задатке? 

Имајући у виду да и на нашим просторима систем за 
учење Мудл уређују и користе многи наставници, актив-
но током година и успешно, како је онда могуће да једно 
Минстарство не буде кадро да тај систем оспособи за не-
ометано полагање завршног испита малих матураната?

Ако говоримо о бројности корисника, познато је да 
многе организације у свету и код нас користе Мудл плат-
форму за учења на даљину и тестирање ученика и да у 
сваком тренутку имају на хиљаде корисника. Онда да не 
говоримо о бројности. Дакако је Министарству познат 
број ученика који полажу завршни испит, да је свој сервер 
унапред морало припремити и оспособити за приступ 
систему и рад толиког броја ученика. 
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Имајући у виду да је за тестирање коришћен поуздан 
сервер ЕТФ-а и да на том факултету постоје уистину вр-
хунски стручњаци у својој области, поставља се питање 
због чега је у причу уведен Комтрејд („ComTrade”)?

Министар Младен Шарчевић у свом обраћању наво-
ди да је поменута фирма донирала платформу, али, како 
је Мудл платформа бесплатна, опет се доводи у питање 
њихова улога у реализованом онлајн тестирању. 

Сходно свим проблемима које су ученици и њихови 
родитељи пријављивали током дана реализације пробног 
завршног испита, реална је сумња у стручност лица која 
су ангажована на постављању Мудла на сервер. 

С друге стране, поставља се и питање о компетент-
ности оних лица која ће радити унос бодова за тестове 
које ученици нису „предали”, где су урадили по неколико 
или све задатке, а због нејасно датог упутства, треме или 
прекида у конекцији исте нису предали. Дакако да „кључ” 
у систему већ постоји и да је довољан један „клик” за унос 
бодова. Али, да ли је уистину довољан само један клик 
или је ипак битно да то обавља лице компетентно у погле-
ду рада на платформи, али и науке која се тестом вреднује?

Коме су наша деца дата на поверење? Из техничке 
службе, нашим родитељима који су их звали за помоћ и 
подршку, нису желели ни да се представе, а још мање да 
кажу ко их ангажује, Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја или нека друга фирма.

А шта рећи о веродостојности полагања тестова у 
онлајн окружењу? Да при онлајн тестирању, ученици не 
буду способни да се снађу и одговоре потраже у уџбенику, 
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телефону, на интернету једнако би било поражавајуће за 
овај образовни систем, који је и сам препознао значај об-
разовања за целоживотно учење. У систему онлајн учења 
одраслих, лично никада нисам била у могућности да знам 
ко онлајн тестове решава самостално, а ко уз помоћ дру-
гих, па сам у том смислу значајније вредновала практичне 
радове који су се постепено развијали током програма 
обуке, него саме тестове. Надамо се да ће и наше ми-
нистарство размотрити правилнике којима се дефинише 
упис ученика у средњу школу, да се при упису значајније 
вреднује труд, рад, стечена и показана знања, способности 
и вештине ученика током године у својим школама.

Наше ученике довели сте у тешку ситуацију ста-
вљајући их у услове непровереног, нетестираног и некон-
тролисаног система, да решавају пробне тестове. Проб-
ни тестови били су тотални фијаско образовног система. 
Уместо припреме за завршни тест, донели су само поме-
тњу и страх, додатну бригу и додатни стрес за ученике, за 
родитеље и за њихове наставнике.

Оно што додатно отежава целокупну ситуацију је не-
признавање чињенице да је у Србији проглашено ванред-
но стање због пандемије, због вируса који не пита да ли 
је неко школарац, да ли има школарца у кући, да ли је на-
ставник или васпитач... У Србији се свакодневно разбоље-
вају и деца и одрасли. И док су надлежни размишљали о 
томе шта ће радити са децом чији су родитељи оболели, у 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја се 
разматрало о техникама вредновања постигнућа ученика 
на крају тромесечја. Чак и без болести у блиском окру-
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жењу, сви су осетили ову пандемију и на свакога, па и на 
децу, оставила је трага. 

А Вама је једина брига како да спроведете онлајн за-
вршно тестирање ученика. Оставите се тога и будите ма-
кар једном у свом мандату министар Просвете! Станите 
испред те деце и својих наставника! Станите и заштитите 
их! Погледајте вредност коју имате испред себе. Та деца 
су будућност наше земље. Будући лекари, фризери, ин-
жењери, министри, председници Владе, трговци...А ми 
смо њихови учитељи! Станите пред ту децу, па им кажите: 
„Браво!” А уистину су и они били велики хероји у борби 
наше нације против ширења ове болести. И не провлачи-
те их кроз то „онлајн тестирање”, ако већ не морате или 
макар док не будете сигурни у своје сараднике и органи-
заторе онлајн тестирања да неће изневерити ниједно дете 
у Србији!

У Краљеву, 24. април 2020. година
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Отворено писмо Младену Шарчевићу –
Синдикат образовања Краљево

ОЧЕКИВАЊА И РЕАЛНОСТ

Сасвим је очекивано да је један министар школо-
ван на некој од високошколских установа, па да сходно 
томе поседује и одређени интелект за разумно и логично 
закључивање.

Очекивано је и да зна да се обраћа популацији људи 
такође школованих на високошколским установама, те 
да они исто тако имају одређену дозу интелекта, и могу 
да схвате када је нешто глупост и бесмислица, а у овом 
случају и вређање људског достојанства и професије.

Шта је промена парадигме? У пређашњем сценарију 
имамо наставнике који од куће реализују онлајн наста-
ву, како би се спречило ширење болести. Имамо роди-
теља који је принуђен да обавља добар посао наставника 
на основу материјала које наставник доставља, пошто је 
нереално да наставник у једном дану оствари визуални 
контакт са оним бројем ученика којима је он неопходан у 
процесу учења. У новом сценарију имамо наставника који 
ће бити ангажован да чува децу у реалном простору, без 
наставе и учења, а с друге стране опет родитеља принуђе-
ног да ради задатке са децом у кућним условима. 
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Хајде онда да затворимо све школе. Због чега би нам 
оне биле потребне? Ако служе за чување деце, отвори-
те забавне паркове. Затворите и факултете на којима се 
школује кадар за професију наставника. Дакако нам нису 
потребни ни лекари, ни инжењери, ни пекари... Дакако 
их све школујемо за инострано тржиште, док за наше 
потребе и потребе ове државе ангажујемо иностране 
„мозгове”. „Квалитетнији” су него ови наши... И да се 
разумемо, ви сте први помињали лицемерство. Па ко-
лико је лицемерно када хвалите све те лекаре и меди-
цинско особље, све те војнике и полицајце на службеној 
дужности, продавце и логистичаре? Или су они сви без 
школе школовани и образовани за професију којом се 
баве? Или су их родитељи образовали за та занимања? 
Па реално, да ли би један лекар могао да образује своје 
дете да се бави неком професијом у ИТ сектору? Не би. 
Потребан је један васпитач, па један учитељ, а онда и 
предметни наставници. 

У реалности Ви јавно претите директорима школа да 
ћете их сменити, ако не испуњавају Ваше захтеве који се 
косе са законима ове државе! Очекује се да познајете Пра-
вилник о врсти стручне спреме и врсти посла запослених 
у установама образовања. 

И сходно Вашим поступцима, не може да не буде оче-
кивано да наставите са нарушавањем и деградирањем об-
разовног система. У прилог томе иде и завршен пробни 
испит. Уместо реалних, проверених и постојаних плат-
форми за учење и тестирање у онлајн окружењу, Ви корис-
тите непроверене системе и децу доводите у очај. 
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Кажете да не можете да кривите донатора за пропаст 
пробног завршног испита?!! То би исто било као када би 
неко рекао да не можемо да кривимо донатора „хлеба” 
којим се нација отровала. У преводу: „Што је џабе и баби 
је драго”. Е па наша деца нису за џабе дата. Ви сте одговор-
ни за такав вид донације! Заложили сте 65.000 ученика. 
Требало је да размислите о квалитету донације пре него 
што је прихватите. 

Скупо. Нема држава пара. У новембру сте дали шест 
милиона удружењу „Нови Логос” за обуке наставника за 
међупредметне компетенције, иако има мноштво тих 
обука које реализују наши стручњаци и чији је програме 
ЗУОВ одобрио као проверене и добре. Али наши „мозго-
ви”, иначе признати свуда у свету, ниси довољно добри. И 
хајде да не нагађемо какве везе поменуто Удружење има 
са издавачком кућом „Нови Логос” са седиштем у Загребу, 
која остварује пристојну зараду кроз штампање и порезе 
за продате уџбенике нашој деци. Хајде само да се нада-
мо да ћете и ви похађати једну од тих обука, па коначно 
научити како да осмислите један тест са десетак питања 
којим бисте тестирали знања у свим областима која оче-
кујете од ученика, а не да их сваке године провлачите кроз 
та суманута тестирања. 

Дакле, пара има. Само што Ви не знате да распола-
жете њима.

И када је доста, онда је стварно доста. Имате срећу 
што сте баш министар у просвети, јер је просветни рад-
ник на том свом факултету образован и за манире и за 
трпељивост и за културу, пре свега. И неће Вам просветни 
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радник сад извлачити све Ваше некоректности, да не ка-
жемо неспособности, које сте испољавали током година, 
нарушавајући све вредности образовног система, па у том, 
образовном, смислу и интегритет наше државе у свету.

Просветни радник ће Вам достојанствено рећи: 
„Склоните се!”

Имате Вашу приватну школу, па у њој примењујте 
Ваше „иновативне” моделе наставне праксе. Чувајте 
Ваше ученике, а нека се њихови родитељи баве наставом 
и учењем. Доведите им „Комтрејд” да на њима тестирају и 
патентирају своје производе за даљу дистрибуцију. Дајте 
им уџбенике издавачке куће „Клет” да из њих уче да је 
„НАТО мировна организација”. Тамо можете радити шта 
год Вам буде било по вољи. А нашу децу, наставнике и 
образовни систем препустите некоме ко цени њихове 
вредности и потенцијал који имамо. Свако ко је реалан, 
признаје да државу чине деца. 

28. април 2020.



РЕФОРМА ГИМНАЗИЈА ИЛИ „БОЛЕЋИВА ПРАЗНИНА”

153

ЕКСПЕРИМЕНТ „НА ЖИВО”, УЖИВО!

Како упропастити образовни систем у три по-
теза?

Свака научна област заснива се на истраживањима 
спроведеним на циљано одабраним узорцима. У цивили-
зованом свету, када се истраживања спроводе на живим 
бићима, по идентификацији узорака и њиховом упозна-
вању са експериментом којему се подвргавају, тражи се и 
њихова сагласност. Овде то није случај. У нашој земљи, 
идентификација узорака врши се глобално, а у (не)кон-
тролисане услове узорци се стављају намерно, без сагла-
сности и обавезно без знања о томе да су игром случаја 
постали заморчад, над којима се спроводи истраживање 
идејне замисли једног човека.

Тако је 66 хиљада ученика, узраста 14 до 15 година, 
било употребљено за тестирање производа „TeslaEDU” 
компаније Комтрејд („Comtrade”), како би се понашање 
истог испробало на великом броју узорака пре његове ко-
мерцијализације. Нејасно је да ли је циљна група изабрана 
према старости или бројности, али је очито да о психо-
лошким карактеристикама и реаговању на стављање у 
услове експеримента, нико није размишљао. 

И може ли им се замерити на реаговању? Нису зна-
ли, нити су били упозорени да платформа није довољно 
тестирана, да се први пут примењује на великом броју 
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узорака, да ће сигурно доћи до пада система и да због 
тога не брину. Да је све то заправо тестирање система, а 
не њиховог знања. 

Иначе, у оном горе поменутом цивилизованом свету, 
за тестирање таквих производа, вероватно би се користи-
ле машине, а не жива бића. 

Другопласирани потез нашег министра биле би те 
„феноменалне” реформе образовног система. Није баш 
најјасније у ком смеру иду хипотезе једног таквог истра-
живања. Да ли му је циљ био да утврди границу издр-
жљивости ученика основног и средњешколског узраста, 
стављајући их у услове континуираног психо-физичког 
напора или да утврди временски интервал неопходан за 
пројектовање живог бића у робота, који дневно проводи 
по 10 до 15 сати у учењу?

Ученик петог разреда основне школе има 16 нас-
тавних предмета, док ученици средњих школа у просеку 
имају 18 наставних предмета. Након школских обавеза 
које трају понекада и до десет сати, одлазе кући да наставе 
са учењем и ваншколским обавезама.

Поређења ради, у првих пет земаља на PISA тести-
рању налази се Канада, где ученици гимназија имају де-
сет наставних предмета, односно по пет у сваком полу-
годишту.

Друга страна медаље односи се на наставнике, који 
сад, већ по традицији, сваког лета пролазе „обуке” за ре-
ализицију нових „иновативних” наставних предмета и 
реализацију наставе која је час усмерена на стандарде, час 
на исходе.
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Од стране министра високо хваљену Пројектну нас-
таву наредне године замењује нови наставни предмет 
Дигитални свет. 

И сада, да сви ти приручници штампани од стране 
издавачких кућа за Пројектну наставу не иду у заборав, 
још би се могло помислити да неко од тих континуираних 
реформи добро зарађује кроз штампање и продају неких 
нових уџбеника... 

Трећепласирани потез је поробљавање просвете. Ди-
гитализација образовног система донела је нови намет 
и додатно оптерећивање професорске плате. Захтеви су 
били јасни. Нов ЗОСОВ предвиђао је развој дигитал-
них компетенција, а нови програми наставе и учења ко-
ришћење рачунара у наставном процесу. Само што рачу-
нара једва да је било. 

Ту је и тај „фантастични” есДневник, за чије тести-
рање су, као заморчићи, у том случају узети наставници. 
Иако још увек у фази развоја, зачудно наш есДневник 
почео је да се бави продајом и маркетингом. Да ли је 1,6 
милиона евра мало произвођачу, да сад тражи право на 
оглашавање или...?

И онлајн настава... Ко до сада није нашао начина да 
себи обезбеди рачунар за наставу, натерали сте га сада 
да то учини стављајући га у тај „авион” који помињете, 
поново истичући у јавности Ваше лично убеђење да су 
просветни радници нестручни у обављању свог посла, 
а заборављајући при томе да су управо они изнели ову 
наставну годину до краја. И то успешно!
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И када бисте се само на отимању наше плате зауста-
вили, него сте се усмерили и на достојанство просвет-
ног радника, понижавајући га на сваки могући начин. 
Отимате нам дневнице због штрајка, на који по Закону 
имамо право, да бисте нам показали... Шта?!! Чекате да 
неком од нас звона одзвоне, да бисте Ви размислили да 
нам МОЖДА дате статус службеног лица! Нашим дирек-
торима јавно претите да ћете их санкционисати, ако нас 
не „натерају” да извршимо Ваше замисли, због којих опет 
често трпе наши ученици!

Претње, уцене, застрашивања! Има ли краја томе?
И све док се званично не угаси то „експериментално 

одељење” у Немањиној 22-26, односно док Ви, министре, 
не одете у заборав и док не дође до враћања просвети 
свега онога што нам дугујете, а у првом реду поштовање 
професији, па потом и свих отетих плата, дневница, Све-
тосавских награда... Стајаћемо пред Вама!

Видимо се 18. јуна у Београду пред Владом РС!

У Краљеву, 6. јун 2020. године
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„МАСМЕДИОЛОГИЈА” НА
МИНИСТАРСКИ НАЧИН

„Масмедиологија” је реч настала по мотиву дела Бра-
нислава Нушића да опише један свет трагедије и коме-
дије на Балкану. Његова се „масмедиологија” може рећи 
завршила „хепи ендом”, а како ће завршити ова наша то 
ћемо тек видети. 

Према упутствима Кризног штаба, Министар је дао 
мере превенције у циљу сузбијања ширења болести изаз-
ване коронавирусом, које не могу бити спроведене, чега 
смо сви сведоци. Једино што смо успели је да одељења 
поделимо на мање групе ученика, радно време настав-
ника удвостручимо, а радне обавезе помоћног особља 
„упетостручимо”. 

Што се ношења маски тиче и социјалне дистанце, нас-
тала је општа јурњава са ученицима. Директори су нас 
упозоравали на сумњива фотографисања, а министар 
просвете тврди да ниједну спорну фотографију нису до-
били. Јесмо ли ми сад вране, па нас плаше измаштаним 
„страшилима” у виду папарацо прича родитеља наших 
ђака? Или се можда очекује да радимо – шта? Да натерамо 
ученике да носе маске, да се држе на дистанци, не деле 
ужину са својим другарима... Све би то било другачије, 
када бисмо се као друштво у целини понашали одговор-
није. Ми смо сада у ситуацији да све забране и прописане 
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мере које у школи спроводимо, не важе по напуштању 
школског дворишта, па је и конфузија код наших ученика 
реална. 

Многе школе су донеле, а неке тек доносе правилнике 
о понашању унутар установе, на основу којих ћемо моћи 
да „кажњавамо” наше ученике, уколико се истих не буду 
придржавали. Објашњење ученицима уз те правилнике 
би гласило – како? Школе су високо ризичне институције, 
па се одређена правила морају поштовати? 

У последњем саопштењу за медије Кон наводи да је 
забринут због „дефицитарности” података из средњих 
школа, јер је њему „мало вероватно да је само толико” за-
ражених у Србији међу средњошколцима. Да ли је могуће 
да су његова очекивања у погледу ширења заразе далеко 
већа, а пушта да се настава у српским школама неометано 
одвија??? 

С друге стране, шта рећи... Остаје нам да се надамо 
да је све ово једна велика „масмедиологија” и да с разло-
гом све остале делатности у Србији не подлежу свим тим 
„превентивним” мерама, да одређени људи само имају 
потребу за медијском пажњом и стварањем панике и 
страха, јер у супротном ово дело које се тренутно пише у 
српској просвети неће бити комедија.

У Краљеву, 13. 8. 2020. година
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УЧИТЕЉИ, СРЕЋАН ВАМ РАСПУСТ!

Иако је зимски распуст период када нас, запослене 
у установама образовања, чекају посебне обавезе и по-
слови у школи у којој смо радно ангажовани, свакако ће 
нам значити период предаха од рада у две и три смене и 
сталне стрепње за лични живот и животе наших ученика.

Није било лако. После шест сати непосредног рада у 
учионици имали смо и сате рада у онлајн окружењу за ре-
ализацију оних наставних предмета који нису били обух-
ваћени непосредним радом у школи, али и са оним учени-
цима за које су нам њихови родитељи поднели захтеве за 
посебне услове рада, неки из медицинског разлога, неки 
из личног страха, а неки јер им је тако било лакше. 

Уз то су нас чекали и оних 16 сати подразумеваних у 
четрдесеточасовној радној недељи запослених у устано-
вама образовања. И успели смо! Нисмо заостали са радом 
ни у стручним тимовима, одељењским, наставничним 
већима, дежурствима, вођењу педагошке документације, 
стручном усавршавању на семинарима, вебинарима који-
ма су нас засипали...

Наш позив и наша смена никада се није завршила са 
последњим звоном у школи, тако да нам захтеви образов-
но-васпитног процеса ни сада нису представљали повод 
за заобилажење одговорности коју као учитељи носимо. 
Али оно што нам јесте био терет је неодговорност на-
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длежних, према нама, нашој професији, нашим чланови-
ма породице... 

Када је донета одлуку да се ученици, старији шко-
ларци, изместе у онлајн окружење, изнети су одређени 
статистички подаци на основу којих су се надлежни ру-
ководили при доношењу такве одлуке. А да не питамо о 
поузданости тих података, јер су и такви били аларм за 
хитно доношење додатних епидемиолошких мера. Тим 
статистичким подацима били су обухваћени и учитељи 
као наставно особље и ученици млађег узраста као део 
овог образовног система, па је нејасно како се дошло до 
закључка да је већа стопа трансмисије вируса Ковид-19 
међу ученицима старијег узраста?!

Према последњим подацима којима располаже УСПРС, 
међу запосленима имамо близу 6% заражених и нешто 
мање од 4% изолованих. У тренутку када је донета одлука 
да се старији узраст измести у онлајн окружење било је око 
2,5% заражених и исто толико изолованих учитеља. 

Па онда не треба да нас чуди коментар епидемиолога 
задуженог за праћење развоја и ширења епидемије: „То је 
то”, када му с друге стране телефонске линије глас зараже-
ног саопшти да је учитељ. Том констатацијом, даљи раз-
говор се прекида, јер је ваљда и њему јасно како је дошло 
до инфекције, а да систем не може подржати даље кораке, 
односно изолацију свих оних лица са којима је учитељ 
био у контакту: ученици, њихове баке и деке, родитељи и 
њихове колеге с посла и други.

У чему је разлика између табле у учионици и слајда 
у онлајн учионици? Нема је! Разлика између непосредног 
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и онлајн учења је у непостојању дистанце, у живој речи 
наставника, у индивидуалном раду, директном праћењу 
рада ученика, асистирању у процесу учења... Ако смо при-
нуђени у непосредном раду да држимо физичку дистанцу, 
слово „ж” постане нека чудна грађевина, попут неког да-
лековода и тако даље...

Предраг Кон истиче значај социјализације кроз непо-
средан рад у учионици, а при томе је дао низ мера које код 
ученика млађег узраста једино могу развијати асоцијал-
но понашање. „Немој делити ужину са другим учеником; 
не помажи му да устане, ако падне; немој му давати свој 
прибор за писање; не стављај своју јакну преко његове; 
склањај се од њега...”

У чему су онда „бенефити” тренутног непосредног 
рада у учионици, осим евидентног пораста броја оболелих 
међу становништвом? У протекле три недеље у Краљеву 
се број новозаражених увећао за око 50% од укупног броја 
заражених.

Неко је забринут што ће родитељи морати да раде са 
ученицима. Па зар у условима непосредно рада у учио-
ници не морају?

У јуну је било сасвим извесно да пандемија није окон-
чана. Још тада су из УСПРС говорили: „Опремајте школе, 
опремајте ученике, спемајте их за онлајн наставу...” Крајем 
августа, када је коначно стигао глас тадашњег министра 
и Кризног штаба, добисмо фамозне моделе уз пропратне 
коментаре „да не гледамо у ситна цревца, пробаћемо, ви-
дећемо...” У та „ситна цревца” побројаше се бесконтакт-
ни топломери, заштитне маске, дезинфекциона средства, 
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прописана од стране Кризног штаба квадратура учиони-
ца, шта с ковид учионицама, шта са зараженим учени-
цима и запосленима, шта је с тестирањем потенцијално 
заражених, када у самоизолацају... 

И лично сам се бунила када нас је један колега осло-
вио „крдом”, а децу упоредио са „стадом”. Али су чиње-
нице непобитне. На крају ћемо ми бити „крдо” жртвовано 
да преживи... Неки Хипократовци дадоше себи за право 
да се понесу крајње нехипократовски, излажући тако и 
своје колеге ризику, када су се нециљано, односно без пре-
тходног тестирања, повели ка немедицинској стратегији 
стварања „имунитета крда”. 

И срећни смо ми који смо преживели да сада с по-
носом носимо „имунитет крда”. Надамо се да ће и колеге 
у периоду реконвалесценције успети да се опораве, а да 
новооболелих неће бити много.

С надом да у друго полугође нећемо ући као отргнути 
од система или макар да ће систем обратити пажњу и на 
безбедност ученика млађег школског узраста, њихових 
учитеља, наставника, као и других запослених који су зна-
чајно водили пажњу о њиховим потребама током боравка 
у школи. 

21. децембар 2020.
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НИЈЕ НЕГО

Ових дана као бомба је пукла вест да је Министарство 
просвете променило Уредбу о финансирању и онемогући-
ло учитељима, наставницима и професорима додатак од 
10%, уколико у одељењу имају ученике по Индивидуалном 
образовном плану.

Тиме је постало очигледно да је Уредба лако проме-
нљива и то за врло кратко време, само када за то постоји 
воља. Такође је већ свима јасно да воља не постоји када 
треба улагати у носиоце посла у школама. Терет онлајн 
наставе, па и дигитализације образовног система, подно-
сили су и подносе наставници, финансирајући неопходна 
наставна помагала из сопствених џепова. Толико о ула-
гањима МПНТР у иновације и унапређивање наставног 
процеса. Није него…

О платама и заради запослених у установама образо-
вања и васпитања, заосталим дуговањима, Светосавским 
наградама, платним разредима и сличном, не треба ни 
говорити. Када је о томе реч, налазе се разни изговори, 
оправдања, па чак и мењају уредбе према кроју државне 
касе, у којој има новца за често бесмислене пројекте, али 
не и за плаћање наших потреба.

И нисмо далеко од Марксове „истине”, коју је образ-
лагао пре више од 150 година у свом делу „Капитал”, да је 
радна снага роба и да се кроз плату не плаћа њен учинак, 



УСПРС

164

већ само трошкови њеног одржавања, јер је то реално оно 
што добијамо за сав рад и учинак у раду.

Норма просветних радника је значајно порасла, али 
се то не рачуна. Шарчевићава „проста” математика обма-
нула је јавност, али не и просветне раднике и чланове њи-
хових породица који плаћају цену тога рада. Просветни 
радници бивају принуђени да своју зараду и неисплаћена 
дуговања послодавца потражују преко суда. Није него...

Живот у демократски уређеном друштву повлачи јед-
нака права, обавезе и одговорности. Тражила се инклузија 
и многим наставницима дуплирао се обим посла. Ако је 
већ за рад по ИОП-у планирано симболично увећање за-
рада од 10%, платите! Ако говорите о броју ученика који 
раде по ИОП-у у специјалним школама, зашто не говорите 
о ученицима који наставу не похађају по ИОП-у, а школују 
се у одељењима у којима постоје ученици који раде по том 
индивидуалном плану. Или се можда они не рачунају? Или 
се рачуна онако како вама ког дана одговара? Није него …

Раније смо говорили о инклузивном образовању. Ни-
сте нас чули. Циљ је био племенит, али ако немате финан-
сије за имплементацију таквог програма, зашто сте кре-
тали тим путем? Наставници су добри и хумани људи и 
прихватиће да без накнаде раде дупли посао, да похађају 
скупе обуке за инклузивно образовање о свом трошку, да 
поред редовног посла који дакако већ подразумева инди-
видуализацију, израђују додатне програме и планове ин-
дивидуалног рада за ученике којима је потребна посебна 
подршка у раду, учењу и развоју. Емоционално давање у 
раду са децом новац не може вредновати.
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И када бисте нам платили све што нам дугујете, сход-
но тренутним примањима, опет би то било довољно само 
за „преживљавање”, иако би просветни радници у односу 
на степен стручне спреме и значење своје професије, тре-
бало да припадају макар средњем социјалном сталежу, 
како би се створио систем вредности у коме се исплати 
бити образован. Није него…

Унија синдиката просветних радника Србије позива 
све чланове који су радили по Индивидуалном образов-
ном плану или били у стручном тиму школе за инклузив-
но образовање, да се обрате председницима синдиката 
својих школа, ради предузимања даљих корака по питању 
тужбе за неисплаћивање зарађених накнада.

А тебе, државо, срам било, јер ми смо одавно видели 
да власт није брига за учитеље, али сада видимо да је није 
брига ни за ђаке! Последња измена Уредбе о финансирању 
и укидање симболичне накнаде за повећан обим посла, 
то јасно говори. Квалитет образовања занима једино нас 
који у образовању радимо.

11. март 2021.
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БЕСПЛАТНА СРБИЈА

У Србији је све скупо осим образовања. Такса на так-
су, ПДВ на ПДВ... Само се образовање и образованост не 
наплаћају и не исплаћују.

Шта је узор данашњег образовања у Србији? Школује-
мо децу за инострано тржиште. Квалитет рада просвет-
них радника у Србији диктира потражњу нашег кадра, 
наше деце и омладине.

Добро је позната стара пракса и вековна дидактика 
која сведочи о том принципу очигледности на примери-
ма кроз које наша деца уче. Млађи основци виде узор у 
наставницима и непрестано би се играли игара у којима 
би лично они преузимали улогу учитеља, а на крају основ-
ношколског образовања узор им буду јутјубери и старле-
те, док они мало зрелији основци гледају у политичаре и 
министре. А зашто је тако?

Можда због тога што су принуђени да током тог 
школовања гледају своје наставнике како од државе кроз 
штајкове, протесте и судске спорове покушавају да напла-
те оно што су својим радом зарадили, а што је дефинисано 
важећим законима и правилницима.

Ћути и ради како ти се каже... И тако наши надређени 
постадоше „рогати” са којима се не вреди терати... А наше 
друштво и држава осакаћени за ону једину вредност која 
би требало да се рачуна – вредност знања и образовања 
и оних способних да их обезбеђују.
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И када потчиниш и понизиш једнога професора, који 
својим радом и знањем обезбеђује развој једног друштва 
у сваком смислу, од културног до високонаучног, не пре-
остаје ти ништа друго до да затвориш врата нације, јер 
светло је већ угашено.

Платне разреде смо тражили не због нас, него због 
наше деце. И некада се то знало. Кроз школу и образовање 
човек је себи могао обезбедити одговарајући статус и уг-
лед у друштву, а улагање у школство била је највећа добит 
на коју је једна држава могла да рачуна.

„Добар дан, професоре” ... Речи које се више не чују на 
нашим улицама. А оно о чему  се све чешће чује је физич-
ко насиље над тим истим професорима, без последица, 
реаговања и даље заштите.

И када се већ прибављало мишљење родитеља учени-
ка млађег узраста, зашто не упиташе и родитеље ученика 
старијег узраста, пошто се наставницима не може верова-
ти, шта они мисле о комбинованим и осталим моделима 
који се у школама смењују, не обезбеђујући никакав кон-
тинуитет у развоју и учењу. Када остављате млађи узраст 
у школама, не можете а да не збуните јавност у погледу 
опште безбедности, јер су услови у којима се одвија обра-
зовно-васпитни рад ученика млађих и старијих разреда 
готово идентични. 

И ако су ученици млађег узраста, њихови учитељи и 
васпитачи то нису. Они су дакако одрасли људи који чине 
академску јавност овога друштва, па им не требају приче, 
већ чињенице и дела. А на делу је преконормни рад, који 
се не вреднује и не исплаћаје. На делу је болест која је за-
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разила велики број учитеља и васпитача, који су период 
инкубације изнели у својим учионицама и који су често 
били принуђени да, за њихов џеп, скупу дијагностику и 
медикаментозну терапију плаћају сами како би се изле-
чили. На делу су списи и дописи са новим захтевима и 
„стручним” упутствима, са новим наметима, који се опет 
некако броје у ту четрдесеточасовну радну недељу која 
нема краја. 

Обезвређивање школства и образовања је очита ак-
туелност којој се у нашем систему тежи, чиме ова држава 
постаје бесплатна у свету економије и развоја који насу-
прот дигитализацији и даље тражи образованог човека 
зарад обезбеђивања егзистенције на пољу тржишта и ка-
питала. 

О том процесу дигитализације у образовању у Ср-
бији излишно је говорити. Имамо једну Ему смештену на 
Учитељском факултету у Београду и на хиљаде рачунара 
у школама спремних за отпис, с обзиром да је „XP” опе-
ративни систем већ одавно у музеју технолошког развоја. 

Лекција која није ни требало да се учи, а која се живи 
у свим системима широм света, је да је човек изнад сваке 
машине и да није она та која управља процесима. Чак и 
када је реч о образовању, рачунар без наставника не би 
имао смисао у процесу учења, јер као примарна доминира 
дигитална и онлајн дидактика. Али „шут са рогатим” не 
може се терати...

Оно једино чиме се ми у Србији можемо похвалити 
у погледу дигитализације је дигитални маркетинг. Или 
смо у тој области стекли врхунске компетенције да ве-
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рујемо да можемо све и свакога убедити да је тренутно 
стање у образовном сектору за све похвале или смо се у 
тој области толико понели да не знамо где је граница и 
када је доста.

Учионице нам пусте, улице нам густе... А и просветни 
радници могу да одахну, јер су управо добили увећање 
зараде за 1,43%...

У Краљеву, 4. април 2021. година
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СКУП НА САЈМУ КЊИГА

Н а Сајму књига у Београду, 26. октобра 2019, Унија 
синдиката просветних радника Србије одржала 
је скуп о дигитализацији образовања, на коме су 

говорили др Александар Липковски (Математички фа-
култет Универзитета у Београду), др Слободан Рељић 
(Учитељски факултет Универзитета у Београду), Милош 
Бајчетић (Медицински факултет истог Универзитета). 

Александар Липковски је истакао да је тридесетак 
година користио рачунаре, и да је увек био поборник ко-
ришћења истих у настави. Ипак, када у кратком времену 
преко рачунарске технике, попут пауер поинта, треба да 
се пренесе много знања и мисаоних техника, шта се зби-
ва са реципијентима? Не може се пратити више од десет 
слика, јер се сви после тога заморе. Преко рачунара се не 
може пренети целокупно знање. То увек треба имати у 
виду. 

Живимо у доба притиска просветних власти које на 
силу намећу дигитализацију: од дигиталних уџбеника 
до електронских дневника. Српској просвети недостаје 
много више ствари битнијих од компјутера. Нико није 
против информатике, али дигиталној учионици треба да 
претходи кречење класичне учионице, изградња фискул-
турних сала и тоалета. Једна колегиница је рекла профе-
сору Липковском:
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„Ми не пуштамо децу у дигиталне учионице, јер по-
сле тога морамо да их сређујемо. Они о рачунарима и њи-
ховом коришћењу ионако знају више од нас. Зато чувамо 
дигиталне учионице да их покажемо неком из Министар-
ства просвете кад дође у контролу.”

То не треба да буде тако, наравно.
Када је професор Липковски био на челу Националног 

просветног савета (НПС), кренула је навала из Министар-
ства просвете да се у пети разред основне школе уведе ин-
форматика. НПС је поставио неколико питања на која се 
мора одговорити да би се са тим пројектом започело:

– Да ли свака школа има интернет везу?
– Постоји ли техничко особље оспособљено да по-

правља рачунаре? 
– Како се решава питање кадра? 
Наравно, уз све поменуто, истакао је Липковски, тре-

ба имати у виду да децу не занимају озбиљни информа-
тички програми, него забава. Уосталом, у савладавању 
математике информатика није добра пречица. Само је 
живи наставник онај који ђаке учи стваралачком проце-
су. До математичког сазнања се долази напором, и преко 
горчине неуспеха стиже се до сладости успеха. 

Притисак дигитализације у Србији, истакао је Ли-
пковски, има често прозаичан разлог: зараду. Ако нам 
ствари нису јасне, треба пратити трагове новца. Инте-
ресне групе у Србији средства из буџета пребацују на 
приватне рачуне. Зато је толика брига власти за дигита-
лизацијске процесе. Има их који се, како се то данас каже, 
радо „уграђују”. 
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Слободан Рељић је истакао да је бежање у дигитали-
зацију бег од стварних проблема образовања. Наставници 
су одавно престали да поучавају; њихова улога је постала 
другачија, „припитомљенија”. Штрајк у Хрватској те, 2019, 
показао је да се тамошњи просветари не мире са улогом 
коју им је дала држава: да буду тампон-зона између отуђе-
них елита и све незадовољнијег народа. 

Мада се плате просветних радника могу мало попра-
вити, то није суштина: неопходна је промена система. По 
својој бројности и образовању, просветари би требало да 
буду на челу промена. Али, то је дуг процес. 

Ушли смо, каже Рељић, у доба радикалне кризе капи-
тализма. Уосталом, савремена школа, као доступна већи-
ни, настала је у доба отпора дивљем капитализму, после 
бунта из 1848. године, након кога је освојено право и на 
социјалну заштиту. Сада се освојена права, једно по једно, 
одузимају, и свет улази у још један ковитлац. 

И данас и некад је исто кад је систем у питању: ин-
терес капиталиста је само један – обнова радне снаге и 
наметање одређеног идеолошког система вредности. У 
„меком” тоталитаризму манипулише се људима, а не вла-
да насиљем. Данашњи школски систем је дошао у фазу у 
којој више не може да репродукује потребну радну снагу 
– он само производи безвредне дипломе. Некада си могао 
да се запослиш и после шест година школовања, а сада 
50% младих са мастером у Шпанији не може да нађе посао 
у струци. Рељић је истакао да су школе у Европи постале 
станице на којима се чекају возови што никад неће доћи. 
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Диплома ни код нас не гарантује запослење – или вас 
запосле родитељи или партије. 

Школа је отуђена и од деце и од родитеља. Васпитање 
је сасвим протерано из учионица. Некад озбиљна, шко-
ла је данас пука „бираоница” тзв. „изборних предмета”, 
чија је сазнајна функција скоро никакава. Тестови, веле 
нови европски педагози, треба да буду „лагани” и да не 
„траумирају” ученике. Ово је потпуно лажна прича, јер је 
капитализам систем у коме је све постало траума за чо-
века. Хуманизам ђачког „детрауматизовања” је, наравно, 
кривотворина истинског хуманизма. Од „детрауматизо-
вања” ђака до куповине лажних диплома један је корак, 
каже Рељић. Чак је и у Немачкој у скорије време било ми-
нистара са лажним дипломама. 

Због свега тога, деца су фрустрирана. Њих више не вас-
питавају родитељи и школа, него медији. Фрустрираност 
ђака се претвара у насиље према професорима и вршња-
цима. Професори, које држава поставља као „бодигардо-
ве” система, на тај начин постају глинени голубови ђачког 
очајања. Дигитализација, рекао је Рељић, замајава профе-
соре да не би видели шта се са њима заиста збива; чиње-
ница је да је држава у служби крупног капитала одредила 
школе да у транзиционом периоду одржавају status quo. 

Рељић је на трибини истакао да промене – не само у 
образовном систему – не могу бити реформске, него ре-
волуционарне, и да ће владајуће елите учинити све да их 
спрече, али да просветари не смеју губити из вида кона-
чне циљеве. Зато је битно самоорганизовање и сарадња са 
свима, избегавање идолатризације дигитализовања, као 
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и свест о неопходности суштинских, а не козметичких, 
решења. 

На скупу који је УСПРС организовала на Сајму књи-
га учестовао је и професор Милош Бајчетић. Истакао је 
да он, као неуробиолог, користи информационе техно-
логије у пуној мери, али их не прецењује. Баш зато што 
прецењивање нових технологија води у разочарење. Због 
тога, нагласио је, он већ пет година живи без дигиталних 
технологија и фејсбука. 

Школа, нагласио је Бајчетић, нестаје заједно са књи-
гама, што је Едисон најавио још 1930. године, када је ре-
као да ће филм укинути и школу и књигу. Чињеница је 
да данас људи читају више него икад; али, читају много 
тога безвредног. Када су рачунари у питању, Бајчетић је 
истакао да је једном старом професору на питање могу ли 
компјутери да замене човека у процесу наставе, одговорио 
да они само помажу предавачу да на другачији начин ор-
ганизује време са својим ученицима и студентима. 

Дигитализација је, истакао је Бајчетић, бар кад је Ср-
бија у питању – карикатурална. Ипак, процес дигитали-
зације се не може зауставити, па не вреди ламентирати, 
него све треба критички посматрати. 

Неопходна је педагошка писменост просветара. У крај-
њем случају, то није питање технологије, него педагогије. 

Трибина одржана на Сајму књига је била добар увод у 
критичко сагледавање проблема дигитализације. 

А онда је дошла корона. 

Владимир Димитријевић
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НИЈЕ ЛОШЕ БИТИ ТРЕЗВЕН

Када се у нас дешавају ванредне околности, ретко 
ко реши да се њима озбиљно позабави и да види шта 
је учињено, шта се чини, шта се може учинити. Ипак, у 
просвети има посвећеника и вредних трудбеника који не 
одустају. Тако у Гимназији у Чачку педагошко-психолошка 
служба није чекала да се држава огласи о томе шта и како 
је било, него је предузела вредно истраживање о „он лајн” 
настави организованој од марта до јуна 2020. Катарина 
Дуњић Мандић, психолог и виши педагошки саветник и 
Невенка Толић, педагог, резултате тог истраживања „На-
става у облаку” или учење у „доба короне” објавиле су 
у гимназијском извештају за школску 2019/2020. годину.

Шта се десило?

Оне, између осталог, кажу: „Oд 17. марта 2020. због 
епидемиолошке ситуације у земљи, изазаване вирусом 
корона, привремено је обустављен непосредни наставни 
рад у свим основним и средњим школама, али није пре-
кинут образовно-васпитни рад са ученицима. За ученике 
основне, средње школе и гимназија, Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја је припремило едука-
тивне садржаје за учење на даљину, који су свакодневно 
емитовани посредством комуникационих канала РТС-
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а и националне платформа Моја школа. Остваривање 
наставе на даљину била је обавеза свих школа, при чему 
су наставници сами планирали начине реализације, ос-
лањајући се на доступну информационо-комуникациону 
технологију и канале комуникације.”

Настава се „наоблачила”

Почело је, истичу оне, „учење на даљину”: „Непо-
средни рад у учионици, за веома кратко време замењен 
је „наставом у облаку”. Уместо у школским учионицама, 
наставници реализују наставу у својим „виртуелним 
учионицама”. Традиционална настава је привремено за-
мењена електронском комуникацијом преко Скајпа, Ви-
бера, мејлова, дигиталних учионица... 

И наставници и ученици су се прилагођавали новом 
начину рада, учили и налазили решења и одговоре на 
изазове које је пред њих поставила „настава на даљину”. 
До јуче „немогуће” постало је изазов великом броју на-
ставника који нису ни сањали да је тако нешто могуће. 
Свако се сналазио како је знао и умео. Наставници који су 
се усавршавали и примењивали иновације у настави које 
нуде разне платформе и алати, спремно су дочекали нов 
приступ настави. „Преко ноћи” су преузели многе улоге 
у којима до тада нису били, и своје домове су претвори-
ли у „привремене канцеларије”, а учионицу у „наставу у 
облаку”.”
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„Наоблачења” у просвети!

Шта је учење на даљину? 
Катарина Дуњић Мандић и Невенка Толић га овако 

дефинишу: „Учење на даљину је савремени начин учења 
и усвајања нових знања, образовања, заснованих на ма-
теријалима, инструкцијама и упутствима које наставник 
пружа ученицима применом информационо комуни-
кационих технологија (ИКТ). У време информационих 
технологија могућности за учење на даљину су бројне. 
Истраживања су показала да метода учења на даљину, 
више од свих других облика рада, ставља процес учења 
у руке ученика, а наставника у улогу модератора процеса 
учења. У процесу стицања нових знања ученик је у при-
лици да развија кључне и међупредметне компетенције 
попут комуникације, сарадње, предузимљивости, диги-
талних компетенција. Добре стране ове врсте учења и 
подучавања су и што ученици усвајају знања својим тем-
пом, на месту и у време које њима одговара. У ситуацији 
када наиђу на тешкоћу ученици могу да успоре, паузирају 
снимак лекције, поново покушају, промене дирекцију у 
мишљењу која ће им помоћи да реше проблем и савладају 
градиво. Наставник у припреми наставе има већу слободу 
и могућност да за исту наставну јединицу припреми доста 
различитих садржаја, тако да настава постаје индивиду-
ализована. Кључна активност за сваку врсту учења је по-
вратна информација којом наставник формативно делује 
на ученика, а која је ученику и наставнику увек доступна. 
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Ученик не мора да чека наредни час да постави жељено 
питање и добије одговарајућу информацију јер питања 
може да постави одмах, док још учи, и на њих добија пра-
вовремену ваљану повратну информацију.”

То, дакле, може да функционише? 
Додуше, кад би наша земља била Јапан...

Премудро министарство 

Министарство просвете се похвалило резултатима: 
„На основу праћења реализације наставе на даљину у прве 
две седмице ванредног стања, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја упутило је допис школама 
у коме су, између осталог, указали на професионализам 
и одговорност наставника у прихватању промене начи-
на рада, која се огледа у: посвећености припремању нас-
тавних материјала и квалитету комуникације са учени-
цима и родитељима; више од 60% наставника користи 
различите доступне и предложене платформе за учење, 
што учење чини занимљивијим за ученике; значајан број 
наставника није имао искуства са платформама за учење, 
али су за врло кратко време, уз упутства која су добили, 
успели да овладају знањима и вештинама за њихово ко-
ришћење; све школе су успеле да изнађу начин да и учени-
ци који немају могућност да користе канале комуникације 
на даљину добију потребну помоћ у учењу; наставници 
су развили пригодне системе за праћење напредовања 
ученика, воде белешке о резултатима учења, залагању и 
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понашању ученика током учења и током комуникације 
са наставницима и другим ученицима. Према увиду Ми-
нистарства просвете, а на основу повратних информација 
добијених од родитеља, у условима наставе на даљину 
ученици добијају више или значајно више домаћих за-
датака него у редовним условима или су домаћи задаци 
сложенији и обимнији. Министарство просвете је пред-
ложило да и наставници и ученици планирају одређено 
време за рад. Настава на даљину, иако пружа много мо-
гућности, не значи да наставници, ученици и њихови ро-
дитељи треба да буду на платформама и у комуникацији 
током целог дана. Наставници и ученици би требало да 
планирају, у оквиру одређеног „радног времена”, време за 
учење. На пример, ако су ученици учили путем ТВ часова 
у преподневним сатима, требало би да се додатна подрш-
ка и задавање домаћих задатака и задужења заврше до 17 
часова истог дана. Уколико су ученици учили путем ТВ 
часова у поподневним сатима, задужења и задатке треба 
достављати наредног дана у преподневним сатима. Ова 
динамика може да се примени и на наставне предмете за 
које не постоје ТВ часови. Наставницима је препоручено 
и да ученицима омогуће одговарајуће рокове за израду 
задатака и достављање повратних информација. Да би се 
задржала постојећа мотивација, потребно је водити рачу-
на о радној енергији и наставника и ученика.”

Занимљиво запажање, нема шта. Поготово сад, када 
се, уочи нове школске године, просветарима нуди да буду 
учитељи, чистачи и полицајци у исти мах. 
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Узорак испитивања 

Узорак је био репрезентативан: испитивањем је обух-
ваћено 634 ученика (56% од укупног броја ученика Гимна-
зије) из 39 одељења и 38 наставника (45% од укупног броја). 

Ученици су имали своје примедбе: превише захтева 
од стране наставника (55,8%); настава се одвија у складу са 
распоредом часова, и остаје без јасног временског оквира 
(38,3%); рад на више онлајн платформи за учење на даљину 
(сваки предмет је на посебној платформи) (26,8%);настав-
ник нема искуства са онлајн платформама за учење (26%); 
тешко ми је да самостално, без непосредног контакта и 
помоћи наставника, савладам градиво (24%); нередовно 
добијам повратне информације о свом раду од наставника 
(19,4%). 

Биле су ту и друге препреке: тешкоће техничке при-
роде (слаб интернет); организационе тешкоће: непридр-
жавање распореда часова (не знамо када ћемо добити 
домаћи па морамо увек да будемо активни на мрежи); 
много различитих платформи и алата; претежно ко-
ришћење вибера; велика количина материјала, преобим-
не лекције, много градива; превише захтева наставника, 
домаћих задатака; недостатак објашњења градива; тешко 
је математику  и природне предмете објаснити на даљи-
ну, преко презентација и/или порука; теже разумевање 
градива појединих предмета и поред одгледаних онлајн 
часова; неко градиво је немогуће разумети без помоћи 
наставника; недостатак повратних информација од стра-
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не наставника; тежина контролних задатака и усменог 
испитивања је као да смо у редовној настави; недостатак 
плана оцењивања на нивоу одељењског већа, чак је тест 
послат ненајављено; недовољно времена за израду теста; 
недостатак мотивације за континуирано учење у настави 
на даљину; неспремност ученика на самосталано изуча-
вање градива; недостатак организационих способности 
ученика за организовање времена за учење.

Незадовољни просветари

И професори су били незадовољни, па су овако иска-
зивали своје ставове:

„1. Тешко ми је да без непосредног контакта са учени-
цима реализујем наставу (34,2%)

2. Нередовно добијам повратне информације од уче-
ника (да ли им је материјал који су добили довољно јасан, 
да ли треба додатно објашњење...) (28,9%)

3. Немам довољно искуства са онлајн платформама 
за учење (23,7%)

4. Настава се одвија у складу са распоредом часова, и 
остаје без јасног временског оквира (21,1%)

5. Нередовно добијамо домаће задатке од ученика и 
ученици немају довољно искуства са онлајн платформама 
за учење (по 18,4%).”

Професори су се жалили на: много утрошеног време-
на за писање предавања и коментаре радова великог броја 
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ученика; изостанак викенда који су постали радни дани; 
ученици очекују да будемо доступни 24 часа дневно. Било 
је и проблема са оцењивањем: велики број идентичних 
радова ученика приликом провера и израде домаћих за-
датака; ученици не раде самостално – преузимају радове 
са интернета; преписивање домаћих задатака и контрол-
них вежби; при изради контролних задатака, у времен-
ском року који је ограничен, ученици увек имају изговор 
да им је спор интернет или сличне тешкоће са техником, 
због чега њихова решења контролних задатака не стижу 
на време до наставника, а то значи да могу да преписују 
једни од других... немогућност адекватног праћења на-
предовања ученика у наставном процесу будући да зло-
употребљавају одсуство надзора наставника. Ученици 
нису били довољно мотивисани, ту је и недостатак лич-
не одговорности, слушања наставника; неки ученици не 
присуствују настави, не шаљу редовно домаће задатке, не 
одговарају на мејлове.

Недостајало је и учествовање ученика. Ту је и од-
суство дијалога, питања ученика, изношења мишљења и 
повратних информација, а наставници нису имали јасне 
повратне информацијео њиховом разумевању градива.

Ђаци су највише користили предавања која су при-
премили професори, а и ученици и наставници (73,7%) су 
најчешће користили уџбенике и збирке које иначе користе 
у школи. Сваки пети ученик је користио онлајн преда-
вања која је самостално пронашао на интернету, а сва-
ки други наставник је користио онлајн предавања која је 
самостално припремио. Сваки трећи наставник је корис-
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тио онлајн предавања и материјале који су постављени 
на порталима МПНТР (сајт РТС-а, РТС Планета). 

Предности рада на мрежи

Ученици су наводили да постоје и извесне предности 
новог типа наставе: комфорнији услови за рад од куће, мо-
гућност рада својим темпом и без притиска, могућност 
договора са осталим ученицима око израде задатака, гра-
диво у сваком тренутку доступно на интернету, не губљење 
времена на путовање до школе и више слободног времена.

Професори су о предностима рекли следеће: градиво је 
у сваком тренутку доступно на интернету, користе се начи-
ни учења другачији од уобичајених, а ученици слободније 
постављају питања наставнику ако им нешто није јасно. 

На шта се жалите?

Ипак, што се недостатака тиче, ученици су били јасни: 
недостатак „живе речи” и додатног појашњења од стране 
наставника, преобимно градиво, настава на даљину која 
захтева пуно самосталног рада и сналажења.

И наставници су се жалили на недостатак „живе 
речи” и могућности додатног појашњења, пуно преписи-
вања због мањка контроле, немогућност стварне провере 
знања што условљава нереалност оцена, рад током целог 
дана (материјали стижу у било које доба дана), пробијање 
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рокова за предају домаћих задатака, као и недостатак вре-
мена за обнављање и утврђивање.

Оцењивање „у облаку”

Што се оцена тиче, ученици су указали да је најчешће 
коришћен начини провере и оцењивања извођен на ос-
нову квалитета израде домаћих задатака (87,2%), писа-
них провера знања (86,9%), есеја (74%), писмених задатака 
(71,3), израде power point презентације (62,3%), учешћа и 
ангажовања на пројектима (58,5%). Нешто мање је било 
присутно усмено одговарање ученика посредством Zoom-
а, Skypе, Вибера (39,3%), учешће и ангажовање ученика у 
групном раду (34,5%) и истраживачким задацима (26,3%).

Наставници су указали на домаћи задатак (89,5%) и 
писане провере знања (86,8%) као најчешће заступљене у 
настави на даљину. На трећем месту по учесталости од-
говора наставника (50%) налазе се учешће и ангажовање 
ученика на пројектима и израда power point презентације.

Извесне несагласности 

Наставници су, кажу Катарина Дуњић Мандић и Не-
венка Толић, уверени да редовно дају повратну инфор-
мацију ученику о његовом постигнућу (89,5% наставни-
ка), док је таквог става тек четвртина ученика (26%): „Ову 
несагласност у проценама можемо тумачити и тиме да 
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су наставници који су учествовали у истраживању скло-
нији давању повратних информација, а да су ученици про-
цењивали све наставнике који им предају.”

Оне истичу: „У току редовне наставе, пре увођења 
ванредног стања, ученици су најчешће учили 2 до 4 сата 
дневно (46,5%); око трећина гимназијалаца је учила мање 
од 2 сата, а петина 4 до 6 сати. Током наставе на даљи-
ну ученици су учили мање него током редовне наставе: 
највише ученика је учило мање од 2 сата дневно (37%), а 
трећина ученика је учила 2 до 4 сата. Мањи број ученика 
(око 7%) је доста учио током редовне наставе (више од 6 
сати днево). Током онлајн наставе број ових ученика је 
повећан (око 13%).”

Били су то дани честих изолација. Своје слободно 
време наставници најчешће су проводили у кругу поро-
дице (76,3%), у шетњи (68,4%), гледању филмова и серија 
(44,7%), кувању (39,5%), тренирању у кућним условима 
(34,2%). 

У слободно време 

Скоро сваки трећи наставник Гимназије се у своје 
слободно време током ванредних мера стручно усавр-
шавао на вебинарима и слушао музику (28,9%), а сваки 
четврти је усавршавао знање страних језика или се ба-
вио својим хобијима (26,3%). Мање су били заступљени: 
читање књига, учење програмирања, сликање, свирање 
неког инструмента (по 2,6%).
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Најучесталије активности у слободно време чачан-
ских гимназијалаца биле су: слушање музике (76,7%), гле-
дање филмова и серија (75,4%), у кругу породице (67,2%), 
тренирање/вежбање у кућним условима (57,3%), шетња 
(42,9%), усавршавање знања страних језика (32,6%), ба-
вљење својим хобијима (31,2%). 

Мањи број ученика, у слободно време, се бавио не-
ким спортом као што су кошарка, стони тенис и тенис 
(0,6%), учио програмирање на нету (1,1%), радио и помагао 
у породичним пословима (1,5%), спремао пријемни испит 
(1,6%) и читао књиге (1,6%).

Како је то стварно било? 

Како је деци стварно било? 
Ево једног писменог задатка, рађеног на тему „Прође 

вирус, а прође и младост”.
Сада када смо поново слободни, чини нам се као да су 

до те слободе прошле године. Чини нам се да је цео свет 
стао, али не и време. Време је непрестано текло. Били 
смо заробљени неколико месеци, али нам се чини да је то 
трајало много дуже. Чекајући да поново можемо да идемо 
напоље, бавимо се спортом, дружимо се са пријатељима, 
стекли смо утисак као да је читав један живот прошао. 
Али зато је сада на реду други живот, нова шанса, коју 
треба да искористимо и да проживимо све оно што смо 
због овог вируса пропустили.
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Одрасли обично говоре да је то поглавље књиге које 
се мора проћи како би одрасли и били спремни за живот. 
Међутим, није увек све онако како изгледа. У тренуцима 
смо принуђени да на бржи и тежи начин пролазимо кроз 
младост. Нека деца су још као мала слушала о страшним 
ратовима и вирусима, док нека нису знала шта је то све 
до овог тренутка. Иако се живот углавном вратио у нор-
малу, све ово што се издешавало у последњих пар месеци, 
променило је живот људи, од свакодневних обавеза, до 
начина размишљања. Када се овај вирус појавио, нисам 
га видела као неку велику опасност, али, како је време 
одмицало, повећавао се број жртава. Сама помисао на 
то да је у неким земљама умрло више хиљада људи, нечије 
деце, родитеља, који су сахрањени без поворке, као да 
људска душа не служи ничему ми је уливала одређену дозу 
страха. Схватила сам да је то реалност која може било 
кога да задеси, па тако и мене и моје најближе. Увидела 
сам да, иако ми, људи, доминирамо овим светом, заправо 
смо мали и безначајни и постоје ствари на које никако не 
можемо да утичемо. Тренутно стање у којем се ствари 
побољшавају не треба да узимамо здраво за готово, јер, 
ако је оваква пошаст дошла тако изненадно и оставила 
огромне последице, то може поново, било када, да се деси. 
Мислим да је ово такође била једна врста упозорења, да 
је наш живот пролазан и да може да се оконча онда када 
ми то не очекујемо, тако да треба да искористимо сва-
ку прилику коју нам живот пружа, да заборавимо лоше 
ствари и да у свему препознамо нешто добро.
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Мени и мојим вршњацима је ова школска година 
прошла веома брзо. Баш када смо кренули да се међу-
собно упознајемо, сплетом околности били смо потпуно 
раздвојени. Свакодневно смо били у контакту, али нам 
то једноставно није било довољно. Не бих волела да и 
остале године овако прођу, јер је ово време кад треба да 
се дружимо и на неки начин закорачимо у живот. Надам 
се да се овако нешто више никада неће поновити и да ће 
остати само догађај на који се више нећемо освртати.

Сви бисмо волели да тако буде. А како ће бити – ви-
деће се. 

Књига коју је читалац имао у рукама покушај је да се 
наша будућност дефинише тако да је буде за све. 

Владимир Димитријевић
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