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МЛАДИ КАО РЕСУРС ДРУШТВЕНОГ 
РАЗВОЈА: ПЕРСПЕКТИВА СТУДИЈЕ 

О КОРИШЋЕЊУ ВРЕМЕНА*

Са же так
У ра ду се ана ли зи ра ју на ла зи сту ди је о сва ко дне ви ци сред-

њо шко ла ца, у окви ру ко је је код нас пр ви пут спро ве де но ис пи ти-
ва ње бу џе та вре ме на мла дих. Циљ је да са гле да мо шта ови на ла зи 
го во ре о под сти цај но сти со ци ја ли за циј ских ис ку ста ва мла дих и 
со цио-кул тур них окру же ња у ко ји ма се од ви ја ју њи хо ве сва ко днев-
не ак тив но сти. На чин ко ри шће ња вре ме на по сма тра се не са мо као 
ре сурс лич ног раз во ја мла дих осо ба, већ и као ре сурс раз во ја дру-
штва, у сми слу про дук ци је људ ског ка пи та ла, фор ми ра ња про со-
ци јал них и де мо крат ских вред но сти, као и при пре ме за гра ђан ску 
пар ти ци па ци ју. По да ци по ка зу ју да на ши сред њо школ ци, у по ре-
ђе њу са мла ди ма из дру гих зе ма ља, по све ћу ју ве ли ки део вре ме на 
школ ском уче њу, а зна чај но ма ње еко ном ски про дук тив ном ра ду. У 
кон тек сту ре ла тив но сла бих по стиг ну ћа уче ни ка на те сти ра њи ма 
обра зов них ис хо да, то још јед ном по твр ђу је да се кључ ни про блем 
обра зов ног си сте ма ти че при ро де ком пе тен ци ја ко је су у ње му (де)
фа во ри зо ва не. Та ко ђе су раз ма тра не по зи тив не и не га тив не им пли-
ка ци је ма лог уче шћа мла дих у сфе ри ра да, као и раз ло зи за бо ље 
по ве зи ва ње фор мал ног и не фор мал ног обра зо ва ња. На ла зи о раз-
ли ка ма у за сту пље но сти и струк ту ри обра зов них ак тив но сти за ви-
сно од со цио-еко ном ског ста ту са уче ни ка отва ра ју и пи та ња ве за на 
за де мо кра тич ност обра зо ва ња. По себ но ва жним сма тра мо на ла-
зе ко ји по ка зу ју да се сло бод но вре ме сред њо шко ла ца прак тич но 

*  Рад је на стао у окви ру про јек та „Иден ти фи ка ци ја, ме ре ње и раз вој ког ни тив них и емо-
ци о нал них ком пе тен ци ја ва жних дру штву ори јен ти са ном на европ ске ин те гра ци је”, ко-
ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.
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сво ди на ак тив но сти ко ји ма је циљ за ба ва и па сив на ре лак са ци ја. 
За не мар љи во ма ли део вре ме на по све ћу ју мен тал но ан га жу ју ћим 
и ства ра лач ким ак тив но сти ма, као и ак тив но сти ма дру штве но ан-
га жу ју ћег ка рак те ра. У све тлу ових на ла за раз ма тра ни су мо гу ћи 
об ли ци по др шке кон струк тив ни јим на чи ни ма про во ђе ња вре ме на, 
не са мо као пред у сло ва за под сти ца ње по зи тив ног раз во ја мла дих, 
већ и као де ло твор ног ме ха ни зма пре вен ци је ри зич них и ан ти со-
ци јал них по на ша ња.
Кључ не ре чи: мла ди, ко ри шће ње вре ме на, омла дин ска по ли ти ка, раз вој-

ни ка па ци те ти дру штва 

Амар тја Сен, до бит ник Но бе ло ве на гра де за еко но ми ју 1998. 
го ди не, ре као је да се сна га јед ног дру штва не ме ри ви си ном бру то 
на ци о нал ног до хот ка по гла ви ста нов ни ка, већ при ли ка ма ко је се 
пру жа ју мла ди ма – сло бо да ма ко је они има ју у по гле ду са мо ра зво-
ја и од го вор не ак ци је.1) Сна га ових ре чи ве ли ким де лом про из и ла зи 
из чи ње ни це да је њи хов аутор је дан од во де ћих свет ских еко но-
ми ста, јер са ма иде ја да су мла ди нај ва жни ји ре сурс дру штва („на-
ше нај ве ће бла го“) и но си о ци дру штве ног раз во ја (јер „на мла ди ма 
свет оста је“) сва ка ко ни је но ва. Оно што, ме ђу тим, је сте но ви на 
по след њих де це ни ја, и у че му ле жи ду бљи сми сао Се но вих ре чи, 
ти че се си сте мат ских на сто ја ња да ова иде ја бу де за и ста угра ђе на у 
те мељ не прин ци пе дру штве не бри ге о мла ди ма и кон крет не ак ци је 
омла дин ске по ли ти ке. 

Реч је о сво је вр сној про ме ни фо ку са у са мом при сту пу мла-
ди ма – сра змер но ду гу тра ди ци ју пер ци пи ра ња адо ле сце на та пр-
вен стве но или пре те жно као про бле ма дру штва, за ме њу је на сто-
ја ње да се пре по зна ју и си сте мат ски по др же по тен ци ја ли мла дих, 
као ва жног ре сур са дру штве ног раз во ја и на прет ка. Ово на че ло 
екс пли ци ра но је као по ла зи ште омла дин ске по ли ти ке у ме ђу на-
род ним до ку мен ти ма (Свет ски ак ци о ни план за мла де УН од 2000. 
го ди не па на да ље, Стра те ги ја ЕУ за мла де 2010-2018, Бе ла књи га 
о по ли ти ци за мла де Европ ског пар ла мен та), као и у На ци о нал ној 
стра те ги ји за мла де Ре пу бли ке Ср би је.2) 

Про ме не у на уч ном дис кур су зна чај но су ути ца ле на ова кав 
пра вац про ме на јав ног и по ли тич ког дис кур са о мла ди ма. Док су 
кроз ско ро цео два де се ти век до ми нант не кул тур не ре пре зен та ци је 
о адо ле сцен ти ма би ле из гра ђе не упра во око њи хо ве емо ци о нал-

1) Amartya Sen, De ve lop ment as fre e dom, Ran dom Housе, New York, 1999, стр. 5.

2) До ступ но на адре си http://www.sr bi ja.gov.rs/ex tfi le/sr/88759/na ci o nal na_stra te gi ja_za_
mla de0081_cyr.zip
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не не ста бил но сти и со ци јал не не при ла го ђе но сти, у но ви је вре ме 
оне се све ви ше уте ме љу ју на ис пи ти ва њу раз вој них мо гућ но сти 
и по тре ба мла дих.3) Ва жну уло гу у том по ме ра њу фо ку са има ле су 
сту ди је о ко ри шће њу вре ме на (ti me use stu di es), тј. ис пи ти ва ње бу-
џе та вре ме на мла дих. Ме то до ло ги ја ових сту ди ја по чи ва на утвр-
ђи ва њу про сеч не ко ли чи не вре ме на (бро ја са ти или ми ну та) ко је 
мла ди про во де у раз ли чи тим ка те го ри ја ма ак тив но сти, то ком од-
ре ђе ног вре мен ског пе ри о да (нај че шће јед ног слу чај но иза бра ног 
да на). Пре ма уоби ча је ној ка те го ри за ци ји ак тив но сти, утвр ђу је се 
ко ли ко вре ме на мла ди про во де у рад ним ак тив но сти ма (обра зов не 
ак тив но сти, еко ном ски про дук ти ван рад и кућ ни по сло ви), струк-
ту ри са ним ак тив но сти ма сло бод ног вре ме на (ор га ни зо ва не ван на-
став не ак тив но сти, хо би, спорт ски тре нин зи, во лон ти ра ње и сл.) и 
не струк ту ри са ним ак тив но сти ма сло бод ног вре ме на или до ко ли ци 
(дру же ње, гле да ње те ле ви зи је, слу ша ње му зи ке, ко ри шће ње ра чу-
на ра за за ба ву, итд.). 4) 

Ис пи ти ва ње бу џе та вре ме на омо гу ћа ва да се про це ни ква-
ли тет сва ко днев ног жи во та мла дих, по сма тра но из угла са мих 
мла дих осо ба, али и из пер спек ти ве дру штва. Упра во због то га ре-
зул та ти ових сту ди ја че сто се ко ри сте као ем пи риј ска осно ва за 
кре и ра ње и вред но ва ње со ци јал не по ли ти ке у раз ли чи тим обла-
сти ма дру штве ног жи во та. Основ на иде ја је та да из бо ри мла дих 
ко ји се ти чу на чи на про во ђе ња вре ме на зна чај но об ли ку ју раз вој но 
ре ле вант на ис ку ства од ко јих за ви си успе шност њи хо ве тран зи ци-
је ка од ра слом до бу. Про дук тив но ко ри шће ње вре ме на под ра зу ме-
ва оне ак тив но сти ко је пру жа ју при ли ке за из град њу ког ни тив них 
и со цио-афек тив них ком пе тен ци ја, фор ми ра ње иден ти те та, раз вој 
про со ци јал них вред но сти и обра за ца по на ша ња, као и при пре ма-
ње мла дих за пре у зи ма ње но вих со ци јал них уло га и од го вор но сти 
у раз ли чи тим обла сти ма дру штве ног жи во та. По ме ну ти ис хо ди у 
ли те ра ту ри се че сто сре ћу као кон цепт „по зи тив ног раз во ја мла-
дих“.5) С дру ге стра не, ак тив но сти ко је пру жа ју ма ло при ли ка за 
ову вр сту со ци ја ли за циј ских ис ку ста ва, са раз вој ног ста но ви шта 
прак тич но пред ста вља ју гу бље ње вре ме на. У том сми слу, од лу ке 
мла дих да вре ме ин ве сти ра ју у јед не или дру ге ак тив но сти има ју 

3) T.S. Sa ra swat hi, Reed W. Lar son, „Ado le scen ce in Glo bal Per spec ti ve: An Agen da for So cial 
Po licy“, у збор ни ку: The worlds youth: Ado le scen ce in Eight Re gi ons of the Glo be (при ре-
ди ли: Brad ford Brown et al.), Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004, стр. 350-352.

4) Reed W. Lar son, Su man Ver ma, „How chil dren and ado le scents spend ti me ac ross the world: 
Work, play and de ve lop men tal op por tu ni ti es“, Psycho lo gi cal Bul le tin, Vol. 125, No. 6, 1999, 
стр. 702–703.

5) Reed W. Lar son, „To ward a psycho logy of po si ti ve youth de ve lop ment“, Ame ri can Psycho lo-
gist, Vol. 55, No. 1, 2000, стр. 170–181.
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ве ли ки ути цај на њи хо во бу ду ће до бро ста ње, али и на до бро бит 
дру штва. Илу стру ју ћи ову иде ју, Ке ли на во ди при мер на ци о нал ног 
из ве шта ја о про бле ми ма мла дих у САД. Уз по дат ке о по ра сту бро ја 
мла дих ко ји на пу шта ју шко ло ва ње и укљу чу ју се у раз ли чи те вр-
сте ри зич них по на ша ња, ис так ну то је да они ти ме „огра ни ча ва ју 
сво је шан се да оства ре успе шан жи вот као од ра сли“, али да та ко ђе 
„угро жа ва ју и аме рич ку по зи ци ју као свет ске еко ном ске си ле“.6) И 
у На ци о нал ној стра те ги ји за мла де Ре пу бли ке Ср би је, као стра те-
шком до ку мен ту омла дин ске по ли ти ке, пре по зна то је да си стем ска 
по моћ мла ди ма да ис ка жу и оства ре сво је мо гућ но сти пред ста вља 
услов за оства ри ва ње не са мо њи хо ве лич не, већ и дру штве не до-
бро би ти.

Пр во ис пи ти ва ње бу џе та вре ме на мла дих у Ср би ји спро ве-
де но је упра во за по тре бе из ра де На ци о нал не стра те ги је за мла де, 
при та да шњем Ми ни стра ству омла ди не и спор та Ре пу бли ке Ср би-
је. Ово ис пи ти ва ње за пра во је би ло део ши ре сту ди је о сва ко дне ви-
ци сред њо шко ла ца, ко ју је за по тре бе Ми ни стар ства спро вео Ин-
сти тут за пси хо ло ги ју. Нај ве ћи део ре зул та та ко ри шћен је за при каз 
ста ња о по ло жа ју мла дих у Ср би ји, као и при ли ком де фи ни са ња 
ци ље ва и ме ра Стра те ги је. По да ци до би је ни ис пи ти ва њем бу џе та 
вре ме на на жа лост ни су би ли об у хва ће ни, јер се по ка за ло да је њи-
хо ва об ра да и ана ли за вре мен ски знат но зах тев ни ја и сло же ни ја. 
У овом ра ду ана ли зи ра ће мо нај ва жни је на ла зе из тог де ла сту ди је, 
с фо ку сом на обра зов ним ак тив но сти ма сред њо шко ла ца и ак тив-
но сти ма сло бод ног вре ме на.7) По ку ша ће мо да са гле да мо шта ови 
на ла зи го во ре о ква ли те ту сва ко днев ног жи во та мла дих, али и о 
под сти цај но сти со цио-кул тур них окру же ња у ко ји ма се од ви ја њи-
хо ва сва ко дне ви ца. Сто га ће се им пли ка ци је на ла за раз ма тра ти и у 
све тлу ци ље ва и ме ра ак ту ел не омла дин ске по ли ти ке и На ци о нал-
не стра те ги је за мла де. 

6) Pe ter Kelly, „The dan ge ro u sness of youth-at-risk: the pos si bi li ti es of sur ve il lan ce and in ter-
ven tion in un cer tain ti mes“, Jo ur nal of Ado le scen ce, Vol. 23, 2000, стр. 465.

7) Ис тра жи ва ње је оба вље но на узор ку од 922 уче ни ка сред њих шко ла, струк ту ри са ном 
по ре ги о ну (Бе о град, Се вер на. Цен трал на и Ју жна Ср би ја), уз ра сту (од пр вог до че твр-
тог раз ре да) и ти пу шко ле (гим на зи је, че тво ро го ди шње и тро го ди шње струч не шко ле). 
Де таљ ни је ин фор ма ци је о ме то до ло ги ји мо же те ви де ти у: Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де-
но вић и Ди ја на Плут, „Сло бод но вре ме и по зи ти ван раз вој мла дих“, Пси хо ло шка ис тра-
жи ва ња, вол. 15, бр. 2, 2012, стр. 156-159.
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1. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ МЛАДИХ КАО 
ПРОДУКЦИЈА ЉУДСКОГ КАПИТАЛА

Кроз раз ли чи те вр сте обра зов них ак тив но сти, а по го то во оне 
ко је се од ви ја ју у кон тек сту фор мал ног обра зо ва ња, мла ди се опре-
ма ју ком пе тен ци ја ма нео п ход ним за њи хо во укљу чи ва ње у сфе ру 
ра да, али и дру ге обла сти дру штве ног де ло ва ња. За то се вре ме ко-
је мла ди по све ћу ју обра зов ним ак тив но сти ма ви ди као нај про дук-
тив ни ји на чин ко ри шће ња вре ме на, и из угла по је дин ца и из пер-
спек ти ве дру штва. Бу ду ћи да се вре ме ко је од ра сли ин ве сти ра ју у 
рад ну де лат ност са гле да ва као „мер љи ва је ди ни ца људ ског ка пи та-
ла“, вре ме ко је мла ди про во де у школ ском уче њу и не фор мал ном 
обра зо ва њу мо же се по сма тра ти као „апрок си ма тив на ме ра из во ра 
или про дук ци је људ ског ка пи та ла“.8) У том кон тек сту, вре ме по све-
ће но из град њи обра зов них ком пе тен ци ја пред ста вља мер љи ви до-
при нос еко ном ском функ ци о ни са њу и раз во ју дру штва. Ис тра жи-
ва ња за и ста по твр ђу ју да је ко ли чи на вре ме на ко ју мла ди про во де 
у уче њу по ве за на са сто пом ра ста дру штве ног про из во да.9) 

У мно гим зе мља ма бу џет вре ме на мла дих за то је пред мет 
си сте мат ског ис тра жи ва ња и пра ће ња, још од кра ја ше зде се тих го-
ди на про шлог ве ка. То омо гу ћа ва пра ће ње кул тур но-исто риј ских 
про ме на у ко ли чи ни вре ме на ко ју мла ди по све ћу ју уче њу (че сто у 
ком па ра ци ји са вре ме ном ко је про во де у еко ном ски про дук тив ном 
ра ду), као и по ре ђе ње мла дих из раз ли чи тих зе ма ља. У на став ку 
тек ста ана ли зи ра ће мо на ла зе о обра зов ним и рад ним ак тив но сти-
ма на ших сред њо шко ла ца, кроз ком па ра ци ју са ре зул та ти ма ис пи-
ти ва ња бу џе та вре ме на мла дих из САД, Евро пе и Ис точ не Ази је.10) 

Уче ње у школ ском кон тек сту. Нај ва жни ји на лаз до ко га 
смо до шли ис пи ти ва њем рад них ак тив но сти на ших сред њо шко ла-
ца је сте тај да ко ли чи на вре ме на ко ју они ин ве сти ра ју у школ ско 
уче ње уоп ште ни је ма ла. У школ ским ак тив но сти ма, као ви со ко 
струк ту ри са ном кон тек сту уче ња, они днев но про во де не што ви-
ше од пет са ти, што је ви ше од мла дих из САД, слич но про се ку 
за европ ске зе мље, а зна чај но ма ње је ди но у од но су на мла де из 
Ис точ не Ази је. По што је тра ја ње оба ве зних школ ских ак тив но сти 
ре гу ли са но на ни воу обра зов ног си сте ма, у ана ли зи крос-кул тур-
них раз ли ка зна чај ни јим се сма тра ју раз ли ке у вре ме ну ко је мла ди 

8) Reed W. Lar son, Su man Ver ma, нав. де ло, стр. 701.

9) Пре ма Reed W. Lar son, Su man Ver ma, нав. де ло, стр. 702.

10) Va nes sa Wight, Jo seph Pri ce, Su zan ne Bi an chi, Bi jou Hunt, „The Ti me Use of Te e na gers“, 
So cial Sci en ce Re se arch, Vol. 38, No. 4, 2009, стр. 800-801; Reed W. Lar son, Su man Ver ma, 
нав. де ло, стр. 724-726.  



СПМ број 1/2014, година XXI, свеска 43. стр. 177-195.

182

про во де у уче њу код ку ће. Ре зул та ти по ка зу ју да сред њо школ ци из 
Ср би је у про се ку уче го то во сат и по вре ме на днев но (81 ми нут), 
што је дво стру ко ви ше од њи хо вих аме рич ких вр шња ка (40 ми ну-
та), слич но као код мла дих из ве ћи не европ ских зе ма ља, а зна чај но 
ма ње од сред њо шко ла ца из зе ма ља Ис точ не Ази је (180 ми ну та).11) 

По да ци о вре ме ну ко је мла ди про во де у школ ском уче њу че-
сто се до во де у ве зу са по стиг ну ћи ма ко ја оства ру ју на на ци о нал-
ним и ме ђу на род ним ева лу а ци ја ма обра зов них ис хо да. О оправ-
да но сти ова квог на чи на раз ми шља ња нај бо ље све до че ре зул та ти 
ме та сту ди је (ра ђе не на осно ву по да та ка из чак пе де сет сту ди ја), у 
ко јој је по твр ђе на по зи тив на ко ре ла ци ја из ме ђу ко ли чи не вре ме на 
ко је мла ди про во де у уче њу и њи хо ве успе шно сти на те сти ра њи-
ма обра зов них по стиг ну ћа.12) У том кон тек сту, ма ла за сту пље ност 
уче ња у сва ко дне ви ци сред њо шко ла ца пре по зна та је као ва жан на-
ци о нал ни про блем у САД, ко ји угро жа ва еко ном ске по зи ци је зе-
мље и ви тал не ин те ре се дру штва. Са свим су су прот на ис ку ста ва 
ис точ но а зиј ских зе ма ља, чи ји сред њо школ ци, као што смо ви де ли, 
уче зна чај но ви ше не го мла ди из оста лих де ло ва све та. Од дру ге 
по ло ви не два де се тог ве ка, ин ду стри ја ли зо ва на дру штва Ис точ не 
Ази је си сте мат ски ула жу у обра зо ва ње да би по ве ћа ла раз вој људ-
ског ка пи та ла, па бе ле же успе хе на ме ђу на род ним те сти ра њи ма, 
као и ви со ку сто пу еко ном ског ра ста.13)

За ни мљи во је из тог угла ана ли зи ра ти ре зул та те на ших сред-
њо шко ла ца. Упр кос то ме што ко ли чи на вре ме на ко ју они днев но 
по све ћу ју уче њу ни је ма ла, ре зул та ти на ци о нал них и ме ђу на род-
них ис пи ти ва ња ука зу ју на не до во љан ква ли тет обра зов них по-
стиг ну ћа.14) Ови на ла зи су ге ри шу да про блем пре ле жи у ква ли те-
ту, не го у ко ли чи ни уче ња. Кључ но пи та ње је сте ко је вр сте зна ња 
и ком пе тен ци ја су (де)фа во ри зо ва не у на шем обра зов ном си сте му, 
од но сно у ко јој ме ри обра зов не ак тив но сти омо гу ћа ва ју мла ди ма 
да из гра де зна ња и ве шти не ко је су нео п ход не ефи ка сно укљу чи ва-
ње у сфе ру ра да, као и ком пе тен ци је ко је их мо гу учи ни ти кон ку-
рент ним у гло ба ли зо ва ном и ви со ко ком пе ти тив ном све ту по сло ва-

11) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, „Обра зов не ак тив но сти сред њо шко-
ла ца у Ср би ји: ана ли за вре мен ског днев ни ка“, Збор ник ин сти ту та за пе да го шка ис тра-
жи ва ња, вол. 45, бр.1, 2013, стр. 173-175.

12) Har ris Co o per, Jor gi an ne Ro bin son i Eri ka Pa tall, „Do es Ho me work Im pro ve Aca de mic Ac-
hi e ve ment? A Synthe sis of Re se arch 1987–2003“, Re vi ew of Edu ca ti o nal Re se arch, Vol. 76, 
No. 1, 2006, стр. 48-50.

13) Пре ма Reed W. Lar son, Su man Ver ma, нав. де ло, стр. 713.

14) Ви де ти у: Ра до ван Ан то ни је вић и Дра ган Ја ње то вић (ур.), TIMSS 2003 у Ср би ји, Ин сти-
тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 2005; Дра ги ца Па вло вић-Ба бић и Алек сан дар 
Ба у цал, PI SA 2009 у Ср би ји - пр ви ре зул та ти, Ин сти тут за пси хо ло ги ју, Бе о град, 2011.
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ња. Пи та ње ква ли те та обра зов них ак тив но сти мла дих, по сма тра но 
из угла про дук ци је људ ског ка пи та ла, до би ја по се бан зна чај у кон-
тек сту не по вољ них де мо граф ских тен ден ци ја у Ср би ји. Про це-
њу је се да ће ста ре ње по пу ла ци је већ у овој де це ни ји до ве сти до 
осет ног сма ње ња ста нов ни штва рад ног уз ра ста (тј. по тен ци јал ног 
и рас по ло жи вог људ ског ка пи та ла), „што ће се не га тив но од ра зи ти 
на функ ци о ни са ње тр жи шта ра да, од но сно на рад ни по тен ци јал 
бу ду ћег при вред ног ра ста“.15) У том сми слу, сма тра мо да је на гла-
ша ва ње по тре бе за оства ри ва њем ме ђу сек тор ске са рад ње ве о ма 
зна чај но ме сто На ци о нал не стра те ги је за мла де. У њој је ис так ну-
то да до бра омла дин ска по ли ти ка под ра зу ме ва те сну по ве за ност са 
обра зов ном по ли ти ком, по го то во у по гле ду де фи ни са ња и пра ће ња 
ин ди ка то ра ко ји го во ре о ква ли те ту обра зов них по стиг ну ћа. 

Струк ту ра рад них ак тив но сти. Вре ме ко је мла ди по све-
ћу ју уче њу че сто се ана ли зи ра у ком па ра ци ји са дру гим рад ним 
ак тив но сти ма, а по го то во са вре ме ном ко је ула жу у еко ном ски 
про дук ти ван рад, тј. ба вље ње по сло ви ма ко ји до но се при хо де. У 
струк ту ри рад них ак тив но сти на ших сред њо шко ла ца уче ње је да-
ле ко нај за сту пље ни је и об у хва та чак 73% укуп не ко ли чи не вре ме-
на ко је мла ди про во де у ра ду ван шко ле. Са мо 6% сред њо шко ла ца 
на во ди да су би ли укљу че ни у по сло ве ко ји до но се при хо де. По 
ти пу по сла, до ми ни ра ју по ма га ње по ро ди ци у по љо при вред ним 
ра до ви ма и рад у ре сто ра ни ма или ка фи ћи ма, док су ве о ма рет ки 
по сло ви ко ји зах те ва ју ве ће мен тал но ан га жо ва ње. Про сеч но вре-
ме ко је на ши сред њо школ ци днев но про во де у еко ном ски про дук-
тив ном ра ду из но си све га 7 ми ну та, што је зна чај но ма ње не са мо 
у од но су на аме рич ке ти неј џе ре (53 ми ну та), већ и у од но су на 
мла де из ве ћи не европ ских зе ма ља (про сек 30 ми ну та). По ма лом 
ин ве сти ра њу вре ме на у при хо до ва ње, на ши мла ди слич ни су је-
ди но сво јим вр шња ци ма из ис точ но а зиј ских зе ма ља, ко ји го то во 
це ло куп но вре ме ван шко ле по све ћу ју уче њу.16) 

Мо же се ре ћи да ови на ла зи има ју по зи тив не, али и не га тив-
не им пли ка ци је, по сма тра но из угла про дук ци је људ ског ка пи та ла. 
С јед не стра не, ис тра жи ва ња по твр ђу ју да је вре ме про ве де но у 
школ ском уче њу да ле ко про дук тив ни је са ста но ви шта раз во ја ком-
пе тен ци ја ко је су по треб не за про фе си о нал ну ин клу зи ју мла дих. 
По сло ви ко ји ма се мла ди ба ве нај че шће су ру тин ски и мен тал но 
не и за зов ни (што је по твр ђе но и у на шем ис тра жи ва њу), а зна ња 
и ве шти не ко је та ко сти чу има ју ма лу мо гућ ност при ме не у дру-

15) Да ни ло Шу ко вић, „Еко ном ски ефек ти ста ре ња ста нов ни штва“, Срп ска по ли тич ка ми-
сао, вол. 41, бр. 3, 2013, стр. 173.

16) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, нав. де ло, стр. 173-175.
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гим рад ним кон тек сти ма. С дру ге стра не, ем пи риј ски је по твр ђе но 
да уче шће у еко ном ски про дук тив ном ра ду мо же под ста ћи раз вој 
лич них ква ли те та ко ји су ва жни за укљу чи ва ње мла дих у сфе ру ра-
да, по пут осе ћа ња од го вор но сти, ве шти на упра вља ња вре ме ном и 
нов цем, као и со ци јал них ком пе тен ци ја.17) Ко нач но, ква ли та тив ни 
по да ци ко је смо до би ли ис пи ти ва њем бу џе та вре ме на (ана ли за ко-
мен та ра ко је су не ки уче ни ци да ли о сво јим ак тив но сти ма), по ка-
зу ју да сред њо школ ци по зи тив но оце њу ју мо ти ва ци о ну вред ност 
школ ске прак се. Ак тив но сти ко је у скло пу прак се про во де у рад-
ним ор га ни за ци ја ма мла ди ви де као за ни мљи ве, ко ри сне и ва жне. 

У На ци о нал ној стра те ги ји за мла де ис так ну та је по тре ба за 
ја ча њем ве за из ме ђу обра зо ва ња и при вред ног сек то ра, по ред оста-
лог и у ви ду мо дер ни за ци је прак тич не на ста ве у сред њим шко ла ма 
и про фе си о нал не прак се у пред у зе ћи ма и ор га ни за ци ја ма. Ви ше 
ква ли тет не прак се по го то во је ва жно мла ди ма ко ји по ха ђа ју струч-
не шко ле, јер они, ка ко по ка зу ју и ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња, 
зна чај но ма ње вре ме на ин ве сти ра ју у школ ско уче ње не го уче ни ци 
гим на зи ја.18) Не за ви сно од обра зов них аспи ра ци ја, при ли ке за ову 
вр сту су сре та са сфе ром ра да мо гу по ве ћа ти ни во ин фор ми са но сти 
о из бо ру за ни ма ња, мо гућ но сти ма за по шља ва ња и пер спек ти ва ма 
на тр жи шту ра да, што је та ко ђе је дан од ци ље ва омла дин ске по-
ли ти ке. Про фе си о нал на прак са та ко ђе мо же до при не ти из гра ђи-
ва њу прак тич них ве шти на и спо соб но сти при ме не зна ња, ко је се 
не до вољ но по др жа ва ју у кон тек сту школ ског уче ња. Сто га се мо же 
ре ћи да по ве зи ва ње фор мал ног и не фор мал ног обра зо ва ња с пу-
ним пра вом пред ста вља је дан од стра те шких ци ље ва омла дин ске 
по ли ти ке. 

Де мо кра тич ност обра зо ва ња. По да ци до би је ни ис пи ти ва-
њем бу џе та вре ме на по ка зу ју да гим на зи јал ци и мла ди из по ро ди ца 
ви шег со цио-еко ном ског ста ту са про во де зна чај но ви ше вре ме на у 
школ ском уче њу и ван на став ним ак тив но сти ма обра зов ног ка рак-
те ра, не го уче ни ци сред њих струч них шко ла и мла ди из по ро ди ца 
ни жег со цио-еко ном ског ста ту са.19) Оче ки ва но, до би је на је по зи-
тив на ве за из ме ђу ко ли чи не вре ме на ко је се ин ве сти ра у уче ње и 
школ ског успе ха, а ре зул та ти број них ис тра жи ва ња по твр ђу ју да 
је оно по ве за но и са дру гим по ка за те љи ма ака дем ске успе шно сти 
(ква ли тет зна ња, на ста вак шко ло ва ња), ка сни јом про фе си о нал ном 
про дук тив но шћу (сто па за по сле но сти, ви си на при хо да и сл.), као и 

17) Reed W. Lar son, Su man Ver ma, нав. де ло, стр. 710.

18) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, нав. де ло, стр. 176-177.

19) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, нав. де ло, стр. 176-177
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са по ка за те љи ма мен тал ног здра вља и со ци јал не адап ти ра но сти.20) 
По да ци из не ти у На ци о нал ној стра те ги ји за мла де та ко ђе по твр-
ђу ју да ни во обра зо ва ња бит но од ре ђу је бу ду ћи ста тус мла дих на 
тр жи шту ра да. 

Ови на ла зи су ге ри шу да обра зов не ак тив но сти мла дих уче-
ству ју у ства ра њу и ре про ду ко ва њу со ци јал не не рав но прав но сти. 
Је дан од ефе ка та фор мал ног обра зо ва ња тре ба ло би да бу де сма-
њи ва ње раз ли ка у под сти цај но сти усло ва за уче ње и раз вој, ко је се 
ја вља ју као по сле ди ца раз ли чи тог со цио-еко ном ског ста ту са уче-
ни ка. На жа лост, из гле да да се кроз обра зов не ак тив но сти ове раз-
ли ке до дат но про ду бљу ју, у сми слу да од школ ских и ван на став них 
ак тив но сти ви ше до би ти мо гу да оче ку ју мла ди ко ји већ до ла зе из 
под сти цај ни јих по ро дич них окру же ња. Бу ду ћи да је је дан од ци-
ље ва На ци о нал не стра те ги је да се мла ди ма омо гу ће јед на ке шан се 
за уче ње, про фе си о нал ни и лич ни раз вој, по треб но је и из тог угла 
раз мо три ти мо ти ва ци о ну и пе да го шку вред ност обра зов них ак тив-
но сти. Дру гим ре чи ма, по треб не су си сте мат ске ме ре та ко зва не 
„по зи тив не дис кри ми на ци је“ – кре и ра ње до дат них усло ва и об ли-
ка по др шке у окви ру на став них и ван на став них ак тив но сти, ко ји 
би мла ди ма из ма ње под сти цај них сре ди на омо гу ћи ли ве ћу укљу-
че ност у обра зов не ак тив но сти и ефи ка сни је уче ње, а са мим тим и 
ве ће шан се за по сти за ње ака дем ске и про фе си о нал не успе шно сти. 

На ла зи на шег ис тра жи ва ња ре ле вант ни су за пи та ње де мо-
кра тич но сти обра зо ва ња из још јед ног угла. У На ци о нал ној стра-
те ги ји за мла де ис так ну та је по тре ба за ства ра њем про сто ра за 
де мо крат ски раз го вор у обра зов ним ин сти ту ци ја ма, од но сно за 
по ве ћа њем уче шћа мла дих у про це си ма од лу чи ва ња. Ана ли за ко-
мен та ра ко је су уче ни ци да ли о сво јим школ ским ак тив но сти ма 
по ка зу је да они за и ста има ју мно го то га да ка жу о ре ле вант ним 
про бле ми ма обра зо ва ња.21) Осим уоп ште них про це на о ма лој мо-
ти ва ци о ној вред но сти на ста ве и уче ња, сред њо школ ци су на ве ли и 
због че га им је те шко да ак тив но пра те и уче ству ју у на ста ви, ко ја 
вр ста на став них ме то да, ак тив но сти и за да та ка код њих по бу ђу је 
ра до зна лост, уну тра шњу мо ти ва ци ју и до жи вљај лич не укљу че но-
сти, шта је по зи тив но (или не га тив но) у ра ду на став ни ка, ка ко ви де 
упо треб ну вред ност зна ња ко је сти чу у шко ли и сл. Раз вој ин сти ту-
ци о нал них ме ха ни за ма (по пут, ре ци мо, Ђач ког пар ла мен та), ко ји 

20) Har ris Co o per, Jor gi an ne Ro bin son, Eri ka Pa tall, нав. де ло, стр. 51-52; Reed W. Lar son, Su-
man Ver ma, нав. де ло, стр. 713-714.

21) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, „Ка ко сред њо школ ци до жи вља ва ју 
обра зов не ак тив но сти - ква ли та тив на ана ли за вре мен ског днев ни ка“, На ста ва и вас пи-
та ње, вол. 62, бр. 3, 2013, стр. 407-420.
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би омо гу ћи ли да глас уче ни ка бу де ја сни је ар ти ку ли сан и ува жен, 
је дан је од ва жних пред у сло ва за кре и ра ње под сти цај ни јег обра-
зов ног окру же ња. 

Ква ли та тив ни од го во ри уче ни ка, као и по да ци о ко ли чи ни 
вре ме на ко ју ин ве сти ра ју у школ ско уче ње, по ка зу ју да мла ди раз-
у ме ју ин стру мен тал ну вред ност ком пе тен ци ја ко је сти чу то ком 
шко ло ва ња. Упр кос бур ним тран зи ци о ним про це си ма и све про-
жи ма ју ћој дру штве ној кри зи, из гле да да је обра зо ва ње за др жа ло 
ва жно ме сто у вред но сном си сте му мла дих. Ува жа ва њем њи хо вог 
ви ђе ња о то ме шта су до бре и ло ше стра не по сто је ће обра зов не 
прак се, по ве ћа ва се раз у ме ва ње из ме ђу раз ли чи тих ак те ра обра-
зов ног про це са, ње го ва ефи ка сност, као и по све ће ност мла дих кон-
вен ци о нал ним дру штве ним вред но сти ма и ци ље ви ма. 

2. СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ: ОД ДОКОЛИЦЕ 
ДО ПРИЛИКА ЗА ПОЗИТИВНИ РАЗВОЈ

Из угла лич ног раз во ја мла де осо бе, али и из пер спек ти ве 
дру штва, кон струк тив но ко ри шће ње вре ме на не об у хва та са мо 
обра зов не ак тив но сти, већ и струк ту ри са не ак тив но сти сло бод ног 
вре ме на. Реч је о ван на став ним ак тив но сти ма ко је се ор га ни зу ју у 
шко ли или за јед ни ци, као што су уче шће у ра ду сек ци ја или клу-
бо ва за мла де, по ха ђа ње раз ли чи тих кур се ва, во лон тер ски и дру-
штве но ко ри стан рад, ан га жо ва ње у омла дин ским удру же њи ма и 
ор га ни за ци ја ма, и сл. Ове ак тив но сти мла ди ма пру жа ју при ли ке 
за са мо ек спре си ју, раз вој ин те ре со ва ња, из град њу иден ти те та, као 
и со ци јал них ком пе тен ци ја ко је су по треб не за њи хо во ефи ка сно 
укљу чи ва ње у раз ли чи те обла сти дру штве ног де ло ва ња. С дру ге 
стра не, не струк ту ри са не ак тив но сти сло бод ног вре ме на (до ко-
ли ца) углав ном се сма тра ју не про дук тив ним на чи ном про во ђе ња 
вре ме на, али и по год ним тлом за укљу чи ва ње мла дих у раз ли чи-
те вр сте ри зич них и ан ти со ци јал них по на ша ња. У овом кон тек сту, 
по гле дај мо шта по ка зу ју на ла зи о сло бод ном вре ме ну на ших сред-
њо шко ла ца. 

Ван на став не ак тив но сти. Је дан од нај ва жни јих на ла за до-
би је них ис пи ти ва њем бу џе та вре ме на мла дих сва ка ко је за не мар-
љи во ма ла за сту пље ност ор га ни зо ва них ван на став них ак тив но сти 
у ти пич ном да ну на ших сред њо шко ла ца. Са мо 6% мла дих (60 од 
922) на во ди да су би ли укљу че ни у ову вр сту ак тив но сти, при че му 
се нај че шће ра ди о кур се ви ма стра них је зи ка и му зич кој шко ли. 
Још се по ми њу, ма да зна чај но ре ђе, и ба вље ње умет нич ким ак тив-
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но сти ма, као и уче шће у про со ци јал ним ак ци ја ма и ор га ни за ци ја-
ма. Да су ор га ни зо ва не ван на став не ак тив но сти за не мар љи ви део 
сва ко дне ви це на ших сред њо шко ла ца по твр ђу је и по да так да на 
њих од ла зи све га пет ми ну та од укуп но пет и по са ти ко ли ко мла ди 
про во де у ак тив но сти ма сло бод ног вре ме на. По ре ђе ња ра ди, аме-
рич ки сред њо школ ци у раз ли чи тим вр ста ма ван на став них ак тив-
но сти про во де чак шест пу та ви ше вре ме на (29 ми ну та днев но), 
док је раз ли ка ма ња ка да се ра ди о про се ку за европ ске зе мље (10 
ми ну та). Да кле, мо гло би се ре ћи да је ма ла за сту пље ност ван на-
став них ак тив но сти јед на од кул тур них спе ци фич но сти кон тек ста 
раз во ја мла дих у Ср би ји (из у зи ма ју ћи је ди но ис точ но а зиј ске зе-
мље, у ко ји ма мла ди го то во це ло куп но вре ме ван шко ле по све ћу ју 
уче њу).22)

Им пли ка ци је ових на ла за мо гле би се нај са же ти је фор му ли-
са ти као про пу шта ње дра го це них при ли ка за по др шку по зи тив ног 
раз во ја мла дих. За раз ли ку од до ко ли це, ван на став не ак тив но сти 
мла ди ма пру жа ју при ли ку да сво је вре ме и труд кон струк тив но ин-
ве сти ра ју у ба вље ње оним обла сти ма ко је су са ми иза бра ли, као и 
да си сте мат ски раз ви ја ју сво ја ин те ре со ва ња, ве шти не и та лен те. 
При то ме до би ја ју кон ти ну и ра ну по др шку и во ђе ње од стра не од ра-
слих (као у школ ским ак тив но сти ма), као и по врат ну ин фор ма ци ју 
о оства ре ним ре зул та ти ма и на пре до ва њу. Сто га не из не на ђу је што 
број не сту ди је по твр ђу ју да је пар ти ци па ци ја у ван на став ним ак-
тив но сти ма по ве за на не са мо са ви шим обра зов ним по стиг ну ћи ма, 
већ и са раз во јем ког ни тив них и со ци јал них ком пе тен ци ја, пре у зи-
ма њем ини ци ја ти ве и од го вор но сти, ја ча њем про со ци јал них вред-
но сти и обра за ца по на ша ња, као и са по зи тив ни јим ста вом пре ма 
се би, шко ли и дру штву у це ли ни.23) 

Без пре те ри ва ња се, да кле, мо же ре ћи да из о ста нак си сте мат-
ске прак се ове вр сте зна чи ли ша ва ње мла дих упра во оних ис ку ста-
ва ко ја су ве о ма ва жна за њи хов оп ти мал ни раз вој. То та ко ђе зна чи 
да школ ско уче ње пред ста вља прак тич но је ди ни кон текст раз во ја 
зна ња и ве шти на нео п ход них за со ци јал ну ин клу зи ју мла дих. На 
тај на чин мар ги на ли зу ју се не фор мал ни об ли ци обра зо ва ња, што је 
су прот но ду ху са вре ме них кон цеп ци ја уче ња и стра те шким прав-
ци ма обра зов не и омла дин ске по ли ти ке. Уко ли ко је циљ, као што 
сто ји у На ци о нал ној стра те ги ји за мла де, по ве зи ва ње фор мал них 

22) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, „Сло бод но вре ме и по зи ти ван раз вој 
мла дих“, Пси хо ло шка ис тра жи ва ња, вол. 15, бр. 2, 2012, стр. 161-165.

23) Jo seph Ma ho ney, An gel Har ris, Jac qu elynne Ec cles, „Or ga ni zed ac ti vity par ti ci pa tion, po si-
ti ve youth de ve lop ment, and the over sche du ling hypot he sis“, So cial Po licy Re port, No. 20, 
2006, стр. 8-9. 
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и не фор мал них об ли ка уче ња, као и из град ња ком пе тен ци ја ко је 
ће мла де за и ста при пре ми ти за жи вот у са вре ме ном дру штву, он да 
је оства ри ва ње бо га те по ну де ван на став них ак тив но сти у шко ли 
и за јед ни ци мо жда и нај ва жни ји за да так омла дин ске по ли ти ке у 
Ср би ји. 

Гра ђан ска пар ти ци па ци ја. Си сте мат ска по др шка укљу чи-
ва њу мла дих у ван на став не ак тив но сти ва жна је и за њи хо ву по-
ли тич ку со ци ја ли за ци ју и ја ча ње де мо крат ских ка па ци те та дру-
штва. Ре зул та ти лон ги ту ди нал не сту ди је по ка зу ју да је ба вље ње 
би ло ко јом вр стом ван на став них ак тив но сти (из у зи ма ју ћи је ди-
но спорт ске) по ве за но са ве ћом сто пом укљу чи ва ња у гра ђан ске 
ини ци ја ти ве то ком од ра слог до ба.24) Ис тра жи ва ња по твр ђу ју да је 
укљу чи ва ње мла дих у рад про со ци јал них удру же ња и не вла ди них 
ор га ни за ци ја је дан од нај е фи ка сни јих об ли ка ци вил ног обра зо ва ња 
и при пре ме за гра ђан ску пар ти ци па ци ју. Во лон тер ски рад, уче шће 
у удру же њи ма и ор га ни за ци ја ма мла дих, укљу чи ва ње у дру штве но 
ан га жо ва не ак ци је и слич ни об ли ци ан га жо ва ња, до при но се усва-
ја њу про со ци јал них и де мо крат ских вред но сти, из град њи пар ти-
ци па тор ног од но са пре ма дру штве но ре ле вант ним пи та њи ма, као 
и фор ми ра њу ак тив ног, со ци јал но од го вор ног гра ђан ства. На жа-
лост, за сту пље ност ових ак тив но сти у ти пич ном да ну на ших сред-
њо шко ла ца прак тич но је за не мар љи ва – све га не ко ли ко мла дих на-
ве ло је уче шће у еко ло шким ор га ни за ци ја ма, удру же њу го ра на и 
ра ди о ни ца ма о ин тер кул ту рал ном обра зо ва њу. 

По да ци из не ти у На ци о нал ној стра те ги ји за мла де та ко ђе по-
ка зу ју да је не до вољ но раз ви је на кул ту ра ак тив ног уче шћа мла дих 
у дру штву: у ак ци ја ма усме ре ним на ре ша ва ње про бле ма ло кал-
не за јед ни це уче ство ва ла је све га тре ћи на мла дих, ве о ма је ма ли 
број оних ко ји су би ли ини ци ја то ри та квих ак ци ја, а ма ње од 10% 
мла дих уче ству је у ра ду про со ци јал них и ци вил них ор га ни за ци ја 
и удру же ња. Сла бо су раз ви је ни и ме ха ни зми за уче шће мла дих у 
до но ше њу од лу ка, чак и у шко ли, а по го то во на ни воу ло кал не са-
мо у пра ве и др жав не упра ве. Упр кос ни ској сто пи омла дин ске пар-
ти ци па ци је ско ро две тре ћи не мла дих ве ру ју да би сво јим уче ство-
ва њем мо гли да до при не су ре ша ва њу про бле ма мла дих.25) Сто га је 
оправ да но за кљу чи ти да је је дан од ва жни јих за да та ка омла дин ске 
по ли ти ке упра во ус по ста вља ње ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма 

24) Jen ni fer Fre dricks, Jac qu elynne Ec cles, „Is ex tra cur ri cu lar par ti ci pa tion as so ci a ted with be ne-
fi cial out co mes: Con cur rent and lon gi tu di nal re la ti ons“, De ve lop men tal Psycho logy, Vol. 42, 
No. 4, 2006, стр. 698-699.

25) Је ле на Мар ко вић и Ја сми на Ки јев ча нин, „Про ак тив ни ка па ци те ти мла дих“, у збор ни ку: 
Мла ди за гу бље ни у тран зи ци ји (при ре дио Срећ ко Ми хај ло вић), Цен тар за про у ча ва ње 
ал тер на ти ва, Бе о град, 2004, стр. 126-128.
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ко ји ће омо гу ћи ти ве ће уче шће мла дих у јав ном жи во ту, од но сно 
си сте мат ска по др шка ор га ни за ци ја ма, про гра ми ма и ак ци ја ма ко је 
има ју за циљ ве ће укљу чи ва ње мла дих у про цес до но ше ња од лу ка, 
њи хо во са мо ор га ни зо ва ње и удру жи ва ње, као и про мо ви са ње во-
лон те ри зма и гра ђан ске од го вор но сти. Та ко ђе је ва жно по ве зи ва ње 
кул тур не и обра зов не по ли ти ке, ка ко би се из бо ром ре ле вант них 
ин фор ма ци ја и кул тур них са др жа ја оства ри ло афир ми са ње на ци-
о нал ног и кул тур ног иден ти те та, као и вред но ва ње мул ти кул ту-
ра ли зма и то ле ран ци је.26) По ме ну те со ци ја ли за циј ске ис хо де не ки 
ауто ри по сма тра ју и у кон тек сту ин те ре са на ци о нал не без бед но-
сти, од но сно без бе до но сног пи та ња људ ских ре сур са.27)

Ри зи ци до ко ли це. По да ци о то ме ка ко сред њо школ ци про-
во де сло бод но вре ме убе дљи во по ка зу ју да се оно, без си сте мат ске 
по др шке шко ле и за јед ни це, прак тич но сво ди на не про дук тив ну до-
ко ли цу. Нај ве ћи део сло бод ног вре ме на (73% или че ти ри од укуп но 
пет и по са ти сло бод ног вре ме на) мла ди про во де у ак тив но сти ма 
па сив не ре лак са ци је и за ба ве, од че га нај ви ше у не струк ту ри са-
ном дру же њу са вр шња ци ма и гле да њу те ле ви зи је и фил мо ва. У 
њи хо вом ти пич ном да ну, све га јед на де се ти на сло бод ног вре ме на 
(39 ми ну та) по све ће на је мен тал но ан га жу ју ћим ак тив но сти ма, ко-
је пру жа ју при ли ке за лич ни раст и раз вој, по пут ба вље ња хо би ји-
ма, чи та ња из за до вољ ства или по се ћи ва ња кул тур них уста но ва и 
ма ни фе ста ци ја.28) Ка да зна мо да по ло ви на тог вре ме на од ла зи на 
слу ша ње му зи ке, ја сно је ко ли ко су по ме ну те ак тив но сти ма ло за-
сту пље не у ти пич ном да ну на ших сред њо шко ла ца. У том кон тек-
сту, не из не на ђу је по да так да је до са да је дан од нај и зра же ни јих 
про бле ма код мла дих из Ср би је.29) 

На ла зи на шег ис тра жи ва ња јед но знач но упу ћу ју на за кљу-
чак да тип ак тив но сти у ко ји ма сред њо школ ци ма хом про во де сло-
бод но вре ме под ра зу ме ва ве о ма ма ло при ли ка за по зи ти ван раз вој. 
Убе ђе ни смо да је ова кво ста ње пре вас ход но по сле ди ца то га што 
у шко ли и за јед ни ци из о ста је си сте мат ска по др шка ква ли тет ни јим 
на чи ни ма про во ђе ња вре ме на. То нас по но во вра ћа за кључ ку да 
ус по ста вља ње ове вр сте по др шке тре ба да бу де мо жда и при мар ни 
за да так омла дин ске по ли ти ке у Ср би ји. 

26) Ве сна Три фу но вић, „Кул тур на по ли ти ка и обра зо ва ње у са вре ме ном дру штву“, Срп ска 
по ли тич ка ми сао, вол. 30, бр. 4, 2010, стр. 181-182.

27) Ми лен ко Бо дин и Све тла на Ста на ре вић, „Иден ти тет мла дих – без бед но сно пи та ње људ-
ских ре сур са Ср би је“, По ли тич ка ре ви ја, вол. 32, бр. 2, 2012. стр. 27.

28) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, нав. де ло, стр. 159-163.

29) Је ле на Пе шић, Ма ри на Ви де но вић и Ди ја на Плут, „Про бле ми мла дих у Ср би ји: од ра-
ста ње у усло ви ма дру штве не кри зе“, Срп ска по ли тич ка ми сао, вол. 25, бр. 3, 2009, стр. 
168.
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Бо га та и ква ли тет на по ну да ор га ни зо ва них ак тив но сти у 
шко ли и за јед ни ци ни је ва жна са мо за под сти ца ње по зи тив ног 
раз во ја мла дих, већ и као је дан од де ло твор ни јих ме ха ни за ма пре-
вен ци је ри зич них и ан ти со ци јал них по на ша ња. Ис тра жи ва ња по-
твр ђу ју на род ну му дрост ко ја ка же да су „пра зне ру ке“ (тј. пра зно 
вре ме) „ђа во ло ва ра ди о ни ца“, од но сно да је не струк ту ри са на до-
ко ли ца по ве за на са ве ћим ри зи ци ма од опи ја ња, зло у по тре бе дро-
га, на сил ни штва, де ли квен ци је и дру гих вр ста ан ти со ци јал них по-
на ша ња. С дру ге стра не, уче шће у струк ту ри са ним ак тив но сти ма 
у шко ли и за јед ни ци код мла дих ја ча по зи тив но са мо вред но ва ње 
и до жи вљај кон тро ле над вла сти тим жи во том, до при но си раз во ју 
про со ци јал них вред но сти и обра за ца по на ша ња и по ве ћа ва ка па-
ци тет за но ше ње са сва ко днев ним иза зо ви ма и стре сом.30) Ис пу ња-
ва ње сло бод ног вре ме на кон струк тив ним ак тив но сти ма ре ду ку је 
ве ро ват но ћу укљу чи ва ња мла дих у ри зич на и ан ти со ци јал на по на-
ша ња, па се про во ђе ње вре ме на у кон вен ци о нал ним и про со ци јал-
ним ак тив но сти ма ви ди као ва жан за штит ни (пре вен тив ни) фак тор 
и ин ди рект ни ме ха ни зам (не фор мал не) со ци јал не кон тро ле. 

Кри тич ки ори јен ти са ни ауто ри упо зо ра ва ју на то да се у 
кон тек сту ак ту ел них дру штве них про ме на „сва ко по на ша ње, сва-
ка прак са и сва ка гру па мла дих мо же кон стру и са ти у тер ми ни ма 
на ра ти ва не си гур но сти и ри зи ка“.31) У до бу „про из ве де не не си гур-
но сти“ про бле ми мла дих че сто се са гле да ва ју кроз кон тра сти ра ње 
ква ли те та њи хо вог ак ту ел ног жи во та и бу дућ но сти ко ју пре фе ри-
ра ју. Дру гим ре чи ма, ис ти че се да је бу дућ ност ко ју мла ди оче ку ју 
угро же на или до ве де на у пи та ње њи хо вим ак ту ел ним дис по зи ци-
ја ма и обра сци ма по на ша ња. Са став ни део на ра ти ва ри зи ка је су 
и „про це си ре спон си би ли за ци је“ – пре ба ци ва ња од го вор но сти са 
дру штва на мла де и њи хо ве по ро ди це, ко ји се сма тра ју од го вор ним 
за шан се ко је има ју (или не ма ју) у бу ду ћем жи во ту, као и за „из бо ре 
и оп ци је уну тар ин сти ту ци о нал но струк ту ри са ног ри зич ног окру-
же ња“.32) Ово по ме ра ње од го вор но сти ви ди се као по себ но опа сно 
ме сто на ра ти ва ри зи ка и из вор нај ве ћих пре пре ка у оства ри ва њу 
про кла мо ва них ци ље ва дру штве не бри ге о мла ди ма. У кон тек сту 
те ме ко јом се ба ви мо, то прак тич но зна чи да је за да так дру штва и 

30) Jo seph Ma ho ney i Håkan Stat tin, „Le i su re ac ti vi ti es and ado le scent an ti so cial be ha vi or: The 
ro le of struc tu re and so cial con text“, Jo ur nal of Ado le scen ce, Vol. 23, No. 2, 2000, стр. 113–
114.

31) Pe ter Kelly, нав. де ло, стр. 463.

32) Pe ter Kelly, „Youth at Risk: Pro ces ses of in di vi du a li sa tion and re spon si bi li sa tion in the risk 
so ci ety“, Di sco ur se: Stu di es in the Cul tu ral Po li tics of Edu ca tion, Vol. 22, No. 1, 2001, стр. 
23.
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ње го вих ин сти ту ци ја да мла ди ма омо гу ћи про дук тив ни је и раз вој-
но под сти цај ни је на чи не про во ђе ња вре ме на. 

Ми ни мал ни зах тев да би се то оства ри ло је сте да у шко ла ма 
по но во за жи ве раз ли чи те сек ци је, ђач ке ор га ни за ци је и клу бо ви. 
Си стем ска по др шка та ко ђе под ра зу ме ва ства ра ње и умре жа ва ње 
омла дин ских ор га ни за ци ја, цен та ра и клу бо ва за мла де, као и по-
ну ду ве ли ког бро ја раз ли чи тих про гра ма на ни воу ло кал не за јед-
ни це, ко ји би би ли до ступ ни сви ма, а по го то во мла ди ма из де при-
ви ле го ва них сре ди на. Ти ме би се омо гу ћи ло укљу чи ва ње мла дих 
у не фор мал не обра зов не, ства ра лач ке и про со ци јал не ак тив но сти, 
као и ве ћа пар ти ци па ци ја у ре ша ва њу дру штве но ре ле вант них пи-
та ња, по го то во оних ко ја се ти чу ква ли те та жи во та мла дих. Ши ри 
кон текст си сте ма по др шке тре ба ло би да об у хва ти и од ре ђе не ме ре 
кул тур не и ме диј ске по ли ти ке. С јед не стра не, по треб но је по ди ћи 
ква ли тет по ну де, у сми слу ве ће до ступ но сти кул тур них са др жа ја и 
ма ни фе ста ци ја (по го то во мла ди ма из ма њих сре ди на), као и обо-
га ћи ва ња ме диј ских про гра ма ква ли тет ним еми си ја ма обра зов ног, 
кул тур но-умет нич ког и ин фор ма тив ног ка рак те ра, ко је су при ла го-
ђе не по тре ба ма и ин те ре со ва њи ма мла дих. С дру ге стра не, тре ба 
сти му ли са ти кул тур ну и умет нич ку про дук ци ју мла дих, по др жа ти 
и про мо ви са ти њи хо во ства ра ла штво, као и сва ки об лик ан га жо ва-
ња ко ји во ди раз во ју ин те ре со ва ња и та ле на та. У сре ди ни у ко јој је 
за тва ра ње би о ско па и књи жа ра го то во сва ко днев на по ја ва, ове ци-
ље ве ни је ла ко оства ри ти. Али су до би ти ви ше стру ке – и за мла де, 
и за дру штво у це ли ни.

* * *

На прет ход ним стра ни ца ма из не то је мно го ар гу ме на та за то 
да на чин ко ри шће ња вре ме на зна чај но ути че на про цес со ци јал не 
ин клу зи је мла дих, од ре ђу ју ћи њи хо ву успе шност не са мо у лич-
ном, већ и у про фе си о нал ном и дру штве ном жи во ту. Од лу ке мла-
дих ко је се ти чу ин ве сти ра ња вре ме на у од ре ђе не вр сте ак тив но сти 
има ју ве ли ки ути цај на њи хо во бу ду ће до бро ста ње, али и на до бро-
бит дру штва у це ли ни. Ма ла за сту пље ност про дук тив них на чи на 
ко ри шће ња вре ме на да нас се ви ди као про блем ко ји мо же угро зи ти 
еко ном ске по зи ци је зе мље, док је ем пи риј ски по твр ђе но да је си-
сте мат ско ула га ње у фор мал не и не фор мал не обра зов не ак тив но-
сти мла дих по ве за но са сто пом еко ном ског ра ста. У том кон тек сту, 
сли ка до би је на ис пи ти ва њем бу џе та вре ме на на ших сред њо шко-
ла ца ни је пре те ра но оп ти ми стич на. Школ ско уче ње пред ста вља 
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прак тич но је ди ни кон текст раз во ја ком пе тен ци ја нео п ход них за 
укљу чи ва ње у сфе ру ра да, али и дру ге обла сти дру штве ног де ло-
ва ња, а сло бод но вре ме го то во у це ло сти је све де но на не про дук-
тив ну до ко ли цу. Не би смо, ме ђу тим, же ле ли да се на ла зи ко је смо 
при ка за ли схва те као још јед но ем пи риј ско све до чан ство о то ме 
да ква ли тет сва ко днев ног жи во та мла дих ни је та кав да мо же би ти 
до бра при пре ма за свет од ра слих и ре сурс дру штве ног на прет ка. 
Сла же мо се са кри тич ки ори јен ти са ним ауто ри ма, ко ји у та квом 
раз у ме ва њу на уч них ис тра жи ва ња пре по зна ју сво је вр сно по ме ра-
ње од го вор но сти са дру штва на мла де и њи хо ве по ро ди це. Мла ди 
се на ла зе у кри тич ном пе ри о ду раз во ја, у ко ме дру штве ни усло ви 
и ин сти ту ци је има ју нај ве ћи ути цај на огра ни ча ва ње или под сти-
ца ње њи хо вог раз во ја. За то сва ко дру штво има стра те шки ин те рес, 
али и оба ве зу, да пре ко сво јих ин сти ту ци ја и ак ци ја обез бе ди што 
под сти цај ни је усло ве раз во ја и што ве ћу јед на кост шан си за ефи-
ка сно укљу чи ва ње у дру штве не прак се. Ва жан аспект те по др шке 
сва ка ко је и си сте мат ско кре и ра ње усло ва ко ји ће мла ди ма омо гу-
ћи ти ква ли тет ни је и про дук тив ни је про во ђе ње вре ме на. Ис ка за но 
ре чи ма Амар тје Се на, „не сло бо де“ у ви ду не до ступ но сти (ква ли-
тет ног) обра зо ва ња и кул тур них са др жа ја, огра ни че них мо гућ но-
сти ства ра ла штва и гра ђан ске пар ти ци па ци је – огра ни ча ва ју нор-
ма тив на раз вој на ис ку ства ко ја су нео п ход на да би мла ди за и ста 
мо гли би ти нај ва жни ји ре сурс дру штве ног на прет ка. 
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Jelena М. Pesic

YOUTH AS A RESOURCE FOR SOCIETY 
DEVELOPMENT: THE PERSPECTIVE 

OF TIME USE STUDY

Re su me
In this pa per we analyze the main fin dings of the em pi ri cal study 

on high school stu dents’ everyday li fe, part of which is the ti me use 
study, con duc ted for the first ti me on Ser bian youth. The aim is to exa-
mi ne what the se fin dings sug gest abo ut the qu a lity of young pe o ple’s 
daily so ci a li za tion ex pe ri en ces and de ve lop men tal op por tu ni ti es pro-
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vi ded wit hin dif fe rent so cio-cul tu ral con texts of the ir daily ro u ti ne. 
The ba sic idea is that young pe o ple’s cho i ces con cer ning the way of 
spen ding ti me sig ni fi cantly sha pe re le vant de ve lop men tal ex pe ri en ces, 
which af fect the suc cess of the ir tran si tion to adult hood and the pro cess 
of so cial in clu sion. It is em pi ri cally pro ven that young pe o ple’s de ci-
si ons to in vest ti me (or not) in cer tain kinds of ac ti vi ti es ha ve ma jor 
im pact on the ir op por tu ni ti es for po si ti ve de ve lop ment and thus the ir 
fu tu re well-be ing. This is al so re le vant from the per spec ti ve of so ci ety’s 
well-be ing sin ce the ti me youth spend in pro duc ti ve and pro so cial ac-
ti vi ti es is of ten seen as a hu man ca pi tal pro duc tion (me a su ra ble in puts 
to so ci ety’s eco nomy), as well as the for ma tion of so ci ally re spon si ble 
ci ti zen ship, com mit ted to con ven ti o nal va lu es and so cial pra xis. Thus, 
the ti me use stu di es of ten ser ve as the em pi ri cal ba sis for cre a ting and 
eva lu a ting so cial po li ci es in dif fe rent fi elds. We al so con si der the im-
pli ca ti ons of our study fin dings from the per spec ti ve of go als and me a-
su res of re cently de ve lo ped Na ti o nal Youth Stra tegy of the Re pu blic of 
Ser bia and a new youth po licy ba sed on it. 

The first fo cus of analysis con cerns the youth edu ca ti o nal ac-
ti vi ti es, as they are con si de red to be the most pro duc ti ve ca te gory of 
ti me use. The da ta ob ta i ned by the 24-ho ur ti me di ary met hod show 
that Ser bian high school stu dents de vo te a con si de ra ble amo unt of ti me 
to school le ar ning, with an ave ra ge ti me per day si mi lar to ave ra ge for 
Euro pean co un tri es and twi ce the ti me spent on studying by the ir pe ers 
in the U.S. In the light of re la ti vely po or per for man ce of our stu dents 
on the na ti o nal and in ter na ti o nal as ses sments of edu ca ti o nal out co mes, 
it is on ce again sug ge sted that the key pro blem of edu ca ti o nal system 
re gards the na tu re of com pe ten ci es that are (dis)fa vo red by the cur-
ri cu lum con tent and the pre va i ling te ac hing and le ar ning met hods. In 
this sen se, we be li e ve that the emp ha sis on the need for cross-sec to ral 
co o pe ra tion and clo se links bet we en edu ca tion and youth po licy is one 
of cru cial po ints of the Na ti o nal Youth Stra tegy, espe ci ally in terms of 
de fi ning and mo ni to ring the in di ca tors of key com pe ten ci es.

Re sults al so show that Ser bian high school stu dents spend sig ni-
fi cantly less ti me in eco no mi cally pro duc ti ve work than the ir pe ers from 
ot her co un tri es, espe ci ally form the U.S. Alt ho ugh it is pro ven that ti me 
spent in studying brings mo re de ve lop men tal be ne fits than paid work, 
due to men tally un chal len ging and highly re pe ti ti ve na tu re of typi cal 
te e na gers’ jobs, this fin ding al so ha ve so me ne ga ti ve im pli ca ti ons. It is 
well sup por ted that youth par ti ci pa tion in the sphe re of work advan ces 
the de ve lop ment of skills, va lu es and per so nal qu a li ti es ne e ded for la-
ter work in clu sion. The qu a li ta ti ve da ta (stu dents’ per so nal com ments 
on the ir ac ti vi ti es) con firm that they highly ap pre ci a te the ir wor kpla ce 
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ex pe ri en ces, gat he red from the school prac ti ce. The se fin dings sup ports 
the call for strengthe ning the links bet we en edu ca tion and bu si ness sec-
tors, for mal and in for mal edu ca tion, as it is hig hlig hted in the Na ti o nal 
Youth Stra tegy. This par ti cu larly stands for stu dents of vo ca ti o nal scho-
ols and youth of lo wer so ci o e co no mic sta tus sin ce our re sults show that 
they are less in vol ved in aca de mic study and ex tra cur ri cu lar ac ti vi ti es 
than the stu dents of gymna si ums and tho se of hig her so ci o e co no mic 
bac kgro unds. The pre vi o us fin ding al so sets the qu e sti on re gar ding the 
de moc ra ti za tion of edu ca tion sin ce it sug gests that young pe o ple from 
mo re sti mu la ting bac kgro unds pro fit mo re from par ti ci pa tion in edu ca-
ti o nal ac ti vi ti es, alt ho ugh scho o ling sho uld ac tu ally re du ce so cial ine-
qu a li ti es of op por tu ni ti es in li fe.

Spe cial emp ha sis is gi ven to re sults sho wing that le i su re ti me of 
high school stu dents is prac ti cally re du ced to ac ti vi ti es aimed at en ter-
ta in ment and pas si ve re la xa ti on. A ne gli gi ble amo unt of ti me is de vo ted 
to men tally en ga ging and cre a ti ve, as well as pro-so cial ac ti vi ti es, such 
as ex tra cur ri cu lar and or ga ni za ti o nal ac ti vi ti es, hob bi es, vo lun te e ring, 
etc. When com pa red with youth from ot her co un tri es, Ser bian high 
school stu dents spend six ti mes less ti me in ex tra cur ri cu lar ac ti vi ti es 
than the ir pe ers from the U.S., whi le the dif fe ren ce is smal ler in the ca-
se of youth from Euro pean co un tri es. We find the se re sults par ti cu larly 
up set ting sin ce nu me ro us stu di es show that par ti ci pa tion in ex tra cur ri-
cu lar and pro so cial ac ti vi ti es is re la ted to many po si ti ve de ve lop men-
tal out co mes, such as hig her aca de mic and pro fes si o nal ac hi e ve ments, 
advan ce ment of cog ni ti ve and so cial skills, bet ter men tal he alth and 
psycho so cial adjust ment, pre ven tion of risk be ha vi ors, hig her ra te of 
par ti ci pa tion in ci vic ini ti a ti ves and pro so cial as so ci a ti ons du ring adult-
hood, etc. We ha ve thus di scus sed the pos si ble ac ti ons at the le vel of 
scho ols, com mu ni ti es and po li ci es, which co uld pro vi de mo re be ne fi-
cial con texts of ti me use, sup por ting the po si ti ve de ve lop ment of youth 
and ena bling them to be not the pro blem of so ci ety, but the re so ur ce of 
so ci ety’s pro gress.
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