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* Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за со ци о ло ги ју, Но ви Сад

РадивојСтепанов*

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ РАС ПА ДА ДРЖАВЕ  
НА ОБРА ЗОВ НИ СИ СТЕМ  
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ

Сажетак

Основнатезаовоградаполазиодоколностидајерас
паддржаве(СФРЈ,СРЈ,ДЗСЦГ,РС)довеоупитањефункци
онисањебројнихсистемскихчинилацакаоштојеуставно
правнисистем,системдржавнеуправе,правосуднисистем,
економскисистем,здравственисистем,инарочитосистем
образовања.Дакле, распадомдржаверазара се укупан си
стемвредностиудруштвуиутомамбијенту„завладале“
деструкције,образовнисистемјенајвишепогођен:онјеили
ван(своје)функцијеилинасамојивициколапса.Оноштоје
посебноважно,разоренобразовнисистемтешкосепоново
успоставља.Немаданаснидржавногнисоцијалногчиниоца
одкојегобразовнисистемдобијаглавниподстицај,зашти
туиоријентацијузарадиделовање.Распаддржаведоводи
упитањеуопштефилозофијуобразовања.Наиме,образов
нисистемгубисвојуеминентнукарактеристикуцивилиза
цијскогчиниоцакоји је једино у стањудаобразујеидана
тајначиндугорочноуспостављаистабилизујесаметеме
љедржаве,идентитетазаједницеисвакогпојединца.Уам
бијентраспададржаве, црква улази као утицајнифактор
образовања.Релацијадржава–образовањетањисеинеста
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јеураспадудржаве,аобразовнисистемпостајеизлишна
социјална појава, најчешће декор политици, непотребан и
непрофитнисектор.ТојестањеобразовањауСрбијиупо
следњедведеценије!
Кључнеречи:распаддржаве,систем,образовање,реформа,

транзиција.
Рас пад др жа ве не из бе жно оста вља нај ду бље тра го ве 

на мен тал ни и со ци јал ни склоп, на ин сти ту ци је и од но се, на 
по ли тич ки и еко ном ски си стем, на со ци јал ну „инер ва ци ју“, 
те со ци јал ни ка пи тал и со ци јал не мре же. По сле ди це рас па да 
че сто су очи глед не (као и узро ци, уоста лом) а че сто се от кри-
ва ју знат но ка сни је, ка да се со ци јал но тле поч не сми ри ва ти 
а тан ка по ко ри ца не ке дру ге и дру га чи је др жав но сти тек по-
чи ње на зи ра ти. Рас пад др жа ве се ма ни фе сту је на раз ли чи те 
на чи не. Нај че шће кроз раз ли чи те де фор ми те те „по гле да на 
свет“ (Wel tan scha ung), ори јен та ци ја у со ци јал ном ам би јен-
ту – по је дин ца, дру штве них гру па или ет нич ких за јед ни ца 
и де фи цит дру штве них вред но сти. Сви дру штве ни по тре си, 
па и они да ле ко ма њи од рас па да др жа ве, ути чу на си стем 
обра зо ва ња. Рас пад др жа ве до во ди у пи та ње це лу вер ти ка-
лу си сте ма обра зо ва ња од основ ног, пре ко сред њег до ви со-
ко школ ског. Ни си стем пред школ ског вас пи та ња ни је из ван 
под руч ја по губ них по сле ди ца рас па да др жа ве.

 Образовaње у Ср би ји про ла зи ло је (и про ла зи) кроз 
се ри ју рас па да др жа ве у по след ње две де це ни је. Рас пад је по-
чео до но ше њем Уста ва РС 1990. год. и рас па дом СФРЈ, на ста-
вио се рас па дом СРЈ, те као је кроз рас пад ДЗ СЦГ, а на ста вља 
се и кроз рас пад РС.

 И „са мо“ је дан рас пад др жа ве до во љан је да сло ми цео 
си стем дру штве них вред но сти и кул тур них те ко ви на. С дру-
ге стра не, се ри ја др жав них ло мо ва чи ји смо све до ци у по-
след ње две де це ни је има ка рак тер “ху ма ни тар не”, ци ви ли за-
циј ске икул тур не ка та стро фе по си стем обра зо ва ња из ко је 
је опо ра вак ве о ма спор, те жак, ако не и не мо гућ.

 Рас пад др жа ве на овим про сто ри ма од ви јао се на жа-
лост „те мељ но“, бру тал но, дра ма тич но и „освет нич ки“. Сви 
су из гле ди да смо се је ди но у по сло ви ма раз би ја ња соп стве-
не др жа ве по ка за ли на ни воу „исто риј ског“ за дат ка. Ср би ја 
та ко ни да нас не ма ре ле вант ну тј. „до вр ше ну др жа ву“. По је-
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ди но сти тог рас па да из ми чу опи су и на бра ја њу. Ов де се са-
мо мо гу по ме ну ти „до ми нант ни“ об ли ци сло ма и раз би ја ња 
др жа ве у са мом те ме љу, као што су: рат, ет нич ка чи шће ња, 
лич на власт, ва лут ни и при вред ни слом, ме ђу на род ни обруч 
еко ном ских и кул тур них санк ци ја, ци ви ли за циј ска изо ла ци-
ја, рас пад прав ног и устав ног си сте ма, за стра шу ју ћа ко руп-
ци ја, по ли тич ка нео д го вор ност и не кул ту ра, те ма со ван од-
ла зак мла дих и ква ли тет них струч ња ка из зе мље.

 У Ср би ји на си стем обра зо ва ња нај ра зор ни ји ути цај 
ку му ла тив но има ју: слом на го ве шта ва ју ћег гра ђан ског Wel-
tan scha ungа с кра ја осам де се тих и по чет ка де ве де се тих, да-
кле, су мрак ци вил но сти и то ле ран ци је, на ци о на ли стич ка 
хи сте ри ја и ис кљу чи вост, рас пад прав ног си сте ма и оп ште 
не по ве ре ње у суд ску прав ду и агре си ван упад Срп ске пра во-
слав не цр кве у по ли тич ки и обра зов ни си стем Ср би је.

 Од де ве де се тих го ди на убр за но се љу шти јед на по јед-
на струк ту ра обра зов ног си сте ма. Љу шти се не са мо фор мал-
но и нор ма тив но, иде о ло шки и кон цеп циј ски, већ суп стан ци-
јал но! Др жа ви ни је по треб но обра зо ва ње. Др жа ва у рас па ду 
ни је др жа ва ко ја се те ме љи на обра зов ном ка пи та лу. То ни је 
др жа ва ко ја „по тре бу је“ обра зо ва ње, ко ја се на ње му и са ма 
кул ти ви ше. Из ме ђу др жа ве и обра зо ва ња не ма ни ка квог „он-
то ло шког“ до ди ра. Упра во су прот но: др жа ва ко ја се рас па да 
је окре ну та се би, она ни је у функ ци ји ни јед не ци ви ли за циј-
ске вред но сти, она не жи ви за дру штво. На про тив, ње на ле-
ви ја тан ска па то ло ги ја се оства ру је жи ве ћи од дру штва, ис-
цр пљу ју ћи као кар ци ном дру штво и кроз узи ма ње со ци јал не 
жр тве. За др жа ву у рас па ду обра зо ва ње ни је не про це њив со-
ци јал ни ка пи тал, на про тив, обра зо ва ње је „ка пи тал на хи по-
те ка“, те рет ко ји би она ра до зба ци ла са ле ђа, од ко јег би ра до 
„опра ла ру ке“, јер обра зо ва ње на про сто ни је „у ло ги ци“ рас-
па да си сте ма ко ји – „као рас пад“ мо ра би ти пот пун, да кле, 
то та лан. 

За што је то та ко?
У ан тич кој др жа ви, си стем обра зо ва ња уса гла шен је с 

ци клу сом аутен тич ног људ ског жи во та. Zoonlogenehon – би-
ће ко је се раз у ме, zoonpolitikon – по ли тич ко би ће, те zoonteh
nikopoietikon– ства ра лач ко би ће, у свом скла ду и је дин ству 
чи не иде ал из гра ђе ног или обра зо ва ног човекаpaidagogosa. 
Тај ци клус је дин ства и аутен тич но сти ових ан тро по со ци о-
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ло шких са др жа ја мо гућ је је ди но код сло бод не и ауто ном не 
лич но сти. Др жа ва ко ја се рас па да и пре тва ра у ми то ло шког 
са тра па (ко ји све про жди ре и све уни шта ва) не тре ба це ло-
ви ту, ства ра лач ку и сло бод ну лич ност. На про тив, она тре ба 
објект ко ји мо же кад по же ли да узме као жр тву, обје кат ко ји 
је при ла го дљив и ко ји се не опи ре ње ној ма ни пу ла ци ји, ко ји 
је ви ше-ма ње ин ди фе рен тан и не мо ћан у по гле ду сво је суд-
би не. Оту да, у та квој др жа ви, обра зо ва ње гу би сво ју из вор-
ну свр ху. Оно је са мо ну жни снаб де вач пре ма уз ра сту (ко ри-
сни ка, кон зу ме на та) до зи ра них ин фор ма ци ја (те шко је ре ћи 
и зна ња) нај ви ше и са мо за бри ну то за соп стве ни оп ста нак. 
За то Ср би ја не ма си стем обра зо ва ња. 

Си стем обра зо ва ња по чи ва на од ре ђе ној про грам ској 
про јек ци ји. У Ста ром Ри му би ла је чу ве на про грам ска ком-
по зи ци ја по зна та под на зи вом septemartes liberales, ко ја ће 
слу жи ти као мо дел и кри те риј обра зо ва ња све до ка сног 
сред њег ве ка. Ова обра зов но-про грам ска струк ту ра је про-
ши ри ва на и до пу ња ва на и у фе у дал ном си сте му, при ме ре но 
прин ци пи ма тог дру штва и иде а ли ма но би ли са, те о ло ги је и 
ка те хи зи са. Та ко на ста јеseptemartesprobitatis, septemartes
mechanichae итд., да кле, све оно што је оспо со бље ност из 
sholеé(Ха ла дин 1982: 208-209). 

Гра ђан ски свет је ство рио по сво јој ме ри кри те ри је 
обра зо ва ња и обра зов не си сте ме. Обра зо ва ње по ста је „вла-
сни штво“ гра ђа на, а обе ле жа ва га пре све га ели ти зам и не-
го ва ње ду ха и те ла, обра зо ва њем се сти че тзв. гра ђан ски 
шлиф. Шко ла као ин сти ту ци ја обра зо ва ња је це ре мо ни јал на, 
угла ђе на, ди сци пли но ва на, она има ја сно из ра же не ауто ри-
те те и уз о ре упр кос бес кру пу ло зно сти, зло би и хи по кри зи ји 
гра ђан ског дру штва. 

И у ан тич ком до бу, и у Меdium Аеvum-у, и у гра ђан-
ској епо си обра зо ва ње је ци ви ли за циј ски con di tio si ne qua 
non. Тај прин цип је зна чај но до ве ден у пи та ње у Ср би ји у 
по след ње две де це ни је. Ср би ја жи ви прак тич но без система 
обра зо ва ња. Ни шта зна чај но, ни шта бит но не ме ња на ства ри 
што у Ср би ји по сто ји нор ма тив ни, бо ље ре ћи прав ни али-
би за пред школ ско, основ но и сред ње обра зо ва ње ко је но си 
мар ци ја лан на слов Законоосновамасистемаобразовањаи
васпитања (Сл.гласникРС, бр. 72/2009; бр. 52/2011). Слич но 
нор ма тив но по кри ће Ср би ја има и за ви со ко школ ство кроз 
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Законовисокомшколству (Сл. гласникРС, бр. 76/2005; бр. 
97/2008; 7/2010). Рас пад др жа ве де ве де се тих ра зо рио је до-
тад по сто је ћи си стем обра зо ва ња, и у ме ђу вре ме ну, за ми ну-
ле две де це ни је, др жа ва Ср би ја ни је би ла у ста њу да по ну ди 
ни јед ну пре ми су на ко јој се си стем обра зо ва ња де фи ни ше, 
функ ци о ни ше и ин те гри ше у мо дер не ци ви ли за циј ске то ко-
ве обра зо ва ња. „Да би дру штво мо гло до бро функ ци о ни са-
ти – ка же Фром – ње го ви при пад ни ци мо ра ју усво ји ти та кву 
вр сту ка рак те ра да же ле да чинеоноштоморајучинити као 
при пад ни ци дру штва или не ке дру ге гру пе уну тар дру штва. 
Они требадажеле оно што је објективнонеопходно да чи-
не.“

Ста ње обра зо ва ња у Ср би ји је да ле ко од „до брог функ-
ци о ни са ња дру штва“ гле да но очи ма Фро ма. То ста ње је, 
пре ма мо јој им пре си ји, да ле ко бли же ста њу, ка ко га је сво је-
вре ме но ви део (опи сао) члан На ци о нал ног са ве та за основ но 
и сред ње обра зо ва ње, но во сад ски со ци о лог М. Трип ко вић: 
„Обра зо ва ње код нас ду го сто ји на спо ред ном дру штве ном 
ко ло се ку. За обра зо ва ње су од ре ђе ни спо ред ни ми ни стри, 
спо ред ни про гра ми, спо ред на ма те ри јал на из два ја ња, спо-
ред ни по ли ти ча ри и спо ред ни по ли цај ци... и ми са ми по ста-
је мо спо ред ни љу ди и има мо (во ди мо) спо ред не жи во те.“

Шта у том слу ча ју до би ја мо као ло ги чан по ка за тељ? Да 
је обра зо ва ње спо ред на ствар у исто та ко спо ред ној др жа ви 
(као што је Ср би ја) и да оно ни је ком па ра бил но ни са јед ним 
при ме ром др жа ве или зе мље из не ка да шњег ко му ни стич ког 
или ре ал со ци ја ли стич ког кор пу са. То зна чи да се у Ср би ји не 
мо же го во ри ти ни ти о ре фор ми обра зо ва ња ни ти о Ср би ји 
као др жа ви у тран зи ци ји. За што не мо же? Због то га што сло-
же на зби ва ња на овим про сто ри ма ве за на за Ср би ју (по мо ме 
су ду) те шко да мо гу од го ва ра ти стан дард ним зна че њи ма „ре-
фор ми са ње“ и „тран зи ци ја“. По ста вља се пи та ње шта сада 
у Ср би ји мо же да зна чи ре фор ми са ње обра зо ва ња и ка ко је 
овде те кла тран зи ци ја?

Тре ба се се ти ти да ре фор ми са ње обра зо ва ња у ра ни јој 
др жа ви – Ју го сла ви ји, ни је би ла не по зна та по ја ва одн. ис ку-
ство. Исто ри ча ри обра зо ва ња и пе да го зи ука зу ју на три ка-
рак те ри стич на пе ри о да у ре фор ми обра зо ва ња у бив шој др-
жа ви. Пр ви по сле рат ни пе ри од у ре фор ми обра зо ва ња те као 
је од 1945. до 1958. и озна чен је као „пе ри од адап та ци је и идеј-
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не пре ор јен та ци је“. Дру ги пе ри од је био је од 1958. до 1974. 
и пред ста вља „пе ри од раз ви је ног дру штве ног упра вља ња и 
пре ла за на са мо у пра вља ње“, а тре ћи пе ри од ре фор ме тра је од 
1974. до 1990. и то је „пе ри од тра же ња но вих пу те ва у из град-
њи обра зов ног си сте ма“ (Бу дић и др. 2003: 13 и да ље).

Основ но обе леж је пр вог пе ри о да ре фор ме обра зо ва ња у 
бив шој др жа ви је би ло ства ра ње (по ди за ње) све тов не шко ле. 
Ла ич ка др жа ва све тов ном шко лом га ран ту је устав но пра во 
на оба ве зно сед мо го ди шње обра зо ва ње сви ма без об зи ра на 
на ци о нал не, вер ске, кла сне и пол не раз ли ке. У том (пр вом) 
пе ри о ду Ју го сла ви ја нијеималанови вас пит но-обра зов ни си-
стем, већ је но во ство ре на др жа ва, са ка па ци те ти ма ко ји ма је 
рас по ла га ла, ра ци о нал но би ла ан га жо ва на са мо на до пу ни и 
ко рек ци ји на сле ђе ног си сте ма школ ства. (Од 50-их се уво ди 
„осмо лет ка“ у обра зов ни си стем).

 Дру ги пе ри од ре а ли за ци је по ли ти ке обра зо ва ња у бив-
шој др жа ви по чи ње 1958. и он се по пра ви лу озна ча ва као 
„на ша пр ва те мељ на ре фор ма школ ског си сте ма“ (Пот ко њак 
1980: 46). Ре фор ма обра зо ва ња про јек то ва на је Општимза
кономошколству и чи та вим ни зом по ли тич ких до ку ме на та 
ко ји су усле ди ли на кон ње го вог до но ше ња. За кон је са др жао 
основ на на че ла ко ја су ва жи ла за цео си стем обра зо ва ња, га-
ран то вао је бес плат ну на ста ву, обез бе ђи вао је ре а ли за ци ју 
на ста ве на је зи ци ма на ро да Ју го сла ви је, за сни вао је обра зо-
ва ње и вас пи та ње на до стиг ну ћи ма са вре ме не на у ке, омо гу-
ћа вао је ак тив но уче шће уче ни ка у из во ђе њу на ста ве, омо-
гу ћа вао је на став ни ци ма са мо стал ност у оства ри ва њу ци ља 
вас пи та ња и обра зо ва ња и у из во ђе њу на ста ве, итд. У том 
пе ри о ду ства ран је „је дин ствен школ ски си стем“. Ина че, Оп
штизаконошколству због сво је, за то вре ме мо дер не кон-
цеп ци је, иза звао је ин те ре со ва ње и из ван Ју го сла ви је а не ке 
ње го ви ста во ви и иде је мо гу се пре по зна ти и у не ким ка сни-
јим до ку мен ти ма слич не при ро де у обла сти обра зо ва ња. 

Тре ће раз до бље ре фор ме обра зо ва ња по чи ње 1974. год. 
(на кон до но ше ња УставаСФРЈ 1974. год. и Законао удру
женомраду 1976. год.) и оно је про мо ви са но на X кон гре су 
СКЈ. Мно ги овај пе ри од у рефoрми обра зов ног си сте ма ви де 
као „ко рак на зад“ јер ели ми ни ше ели ти зам из обра зо ва ња и 
суд бин ски га ве зу је за удру же ни рад. То је вре ме тзв. усме-
ре ног обра зо ва ња, на пу шта ња основ ног, сред њег и ви со ко-
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школ ског сте пе на обра зо ва ња и ства ра ње си сте ма за сно ва ног 
на кон цеп ци ји „пер ма нент ног обра зо ва ња“ (чи ја су основ на 
обе леж ја је дин ство и рав но прав ност свих об ли ка и пу те ва 
обра зо ва ња; рав но прав ност обра зо ва ња омла ди не и обра зо-
ва ња од ра слих; „по врат но обра зо ва ње“; по сте пе но сра ста ње 
за вр шних фа за сред њег обра зо ва ња са по чет ним фа за ма ви-
со ког школ ства; итд.) (Бу дић и др. 2003: 60). То ком вре ме-
на, зна чај но је опа дао ква ли тет ра да у шко ла ма ко је су се, из 
стра ха од ду а ли зма и ели ти зма, све ви ше упро се ча ва ле за по-
ста вља ју ћи та лен те (Бу дић и др. 2003:66).

Би ли су то ја сни на го ве шта ји да је не што тре ба ло ме-
ња ти у си сте му обра зо ва ња. По тре бу ре фор ме обра зо ва ња у 
Ју го сла ви ји пре те као је њен рас пад. Пад „јед ног зи да“ (1989) 
у Евро пи ути цао је на рас пад це ле јед не др жа ве, та ко ђе у 
Евро пи. Био је то рас пад ју го сло вен ске др жа ве, а исто вре ме-
но (са њом) и рас пад по сто је ћег си сте ма обра зо ва ња. Оту да 
је пи та ње шта Ср би ја да нас, у ре ла тив но крат ком вре ме ну 
од рас па да Ју го сла ви је, мо же учи ни ти на по љу обра зо ва ња, 
дру гим ре чи ма, ка ко уоп ште мо же да „ре фор ми ше“ обра зо-
ва ње? Си стем (као та кав) сва ка ко не мо же да се ре фор ми ше 
јер си сте ма обра зо ва ња у Ср би ји и не ма. Не мо же се ре фор-
ми са ти оно што ре ал но не по сто ји. Тач но је да је у Ср би ји 
„за слу жбе не свр хе“ и европ ску ле ги ти ма ци ју „пре по зна то“ 
обра зо ва ње али то још ни је си стем, то ни је со ци јал но и ин-
сти ту ци о нал но при зна та вред ност ни од дру штва ни од др-
жа ве.

Ка кво оту да Ср би ја има про фи ли са но обра зо ва ње ако 
се већ не мо же го во ри ти о „си сте му обра зо ва ња“? 

Ср би ја да нас има пи ра ми дал ну струк ту ру прав них 
ли ца ко ји на раз ли чи тим ступ ње ви ма сер ви си ра ју „ни вое“ 
обра зо ва ње. То су пред школ ске уста но ве, основ не и сред ње 
шко ле, те уни вер зи те ти. Шко ле и уни вер зи те ти прак тич но 
не од го ва ра ју за ква ли тет сво јих услу га и сво је де лат но сти. 
Да кле, шко ле не од го ва ра ју ни пред др жа вом ко ја скром но 
фи нан си ра обра зо ва ње, ни школ ским ге не ра ци ја ма ко је тре-
ба да обра зу је. Да ствар бу де још го ра, шко ле и уни вер зи те ти 
не од го ва ра ју ни пред обра зов ном стру ком ни пред са вре ме-
ном на у ком. Оту да се у за вр шној – уни вер зи тет ској ин стан-
ци обра зо ва ње по де ли ло на др жав но и при ват но. У при ват ној 
оп ци ји ви со ко обра зо ва ње је у Ср би ји по ста ло „чист би знис“. 
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Ди пло ме ака де ма ца има ју тр жи шну це ну а не стру ков ну 
вред ност. Кад не ма ком пе ти ци је не ма ни од го вор но сти. То 
не со лид ну др жа ву и не за ни ма. Ру ко во ди о ци (ди рек то ри, де-
ка ни, рек то ри) ових обра зов них сер ви сних ста ни ца од го ва-
ра ју са мо ак ту ел ној по ли тич кој вла сти на ло кал ном, по кра-
јин ском или ре пу блич ком ни воу. Да кле, оној вла сти ко ја их и 
до во ди до ру ко во де ће (по ли тич ке) по зи ци је у сфе ри обра зо-
ва ња. То је основ ни па ра докс и нон сенс да на шњег школ ства 
Ср би је. Ви со ки по ли тич ки чи нов ни ци мо гу „јед ним по те зом 
свог за ко но дав ног пе ра“ да школ ске пла но ве и про гра ме од-
ре ђу ју пре ма сво јој во љи и свом пар тиј ском „све то на зо ру“. 
У Ср би ји је та ко ми ни стар про све те – у XXI ве ку – уки нуо 
пре ко но ћи ево лу ци о ни стич ку те о ри ју и ње ног ро до на чел-
ни ка Дар ви на. Ми ни стар ство про све те не по сто ји као сер вис 
обра зо ва ња, већ упра во обр ну то, обра зо ва ње по сто ји због 
ми ни стар ства. У ви со ком обра зо ва њу не од ре ђу ју рек то ри ко 
мо же но си ти лен ту ми ни стра обра зо ва ња, већ је упра во обр-
ну то. Оту да ни је пре се дан ка да рек тор јед ног уни вер зи те та 
(но во сад ског) јав но ка же да је „он/она са мо слу жбе ник ми ни-
стар ства обра зо ва ња“. Ту је очи глед на ин фе ри ор ност обра-
зо ва ња у од но су на по ли ти ку. Ту не ма „ни го во ра“ о ауто-
но ми ји обра зо ва ња и лич но сти ко је га пред ста вља ју. Та ко се 
обра зо ва ње као вред но сни си стем струк тур но раз би ја у чи-
нов нич ку ди стри бу ци ју ста ту са (ње го вих) ак те ра.

На ову опа сност ко ја се од но си на ста тус обра зо ва ња 
у дру штву у тран зи ци ји од ко му ни зма пре ма де мо кра ти ји 
ука зу је (не мач ко-ен гле ски) со ци о лог, фи ло зоф и по ли ти чар 
Ралф Да рен дорф у сво јој књи зи Универзитетпослекомуни
зма (UniversitiesafterComunism, 2000).

Ре фор ма обра зо ва ња ни је јед но став ни, бр зи скок ко-
ји се мо же де фи ни са ти „пре ко но ћи“, об ја ви ти и при ме ни ти 
ди фу зном ак ци јом на ци о нал них или чак ин тер на ци о нал них 
раз ме ра. На про тив, „реч је о про це су слич ном ево лу ци ји, у 
том сми слу да пред ста вља тра јан, све о бу хва тан на пор да се 
оства ри но ва кон цеп ци ја са гла сно садру га чи јим по ло жа јем 
и ци ље ви ма школ ског и ви со ког обра зо ва ња у дру штву, са 
струк ту рал ним и функ ци о нал ним про ме на ма ко је су се де-
си ле, од но сно ко је се де ша ва ју“ (Ђу кић 2006: 40). 

Са вре ме на кон цеп ци ја обра зо ва ња, а на ро чи то ви со ког 
обра зо ва ња под ра зу ме ва „вред но сти ускла ђе не са но вим ло-
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кал ним, ре ги о нал ним и гло бал ним усло ви ма и окол но сти ма 
ко је де тер ми ни ше сво је вр сна раз дел ни ца на пре ло му епо ха 
чи ји смо са вре ме ни ци. Ак ту ел ни дру штве ни и на уч но-тех-
но ло шки тре ну так тра жи ино ва тив не вас пит но-обра зов не 
ин сти ту ци је, у ко ји ма ће се, уз оста ло, сту ден ти оспо со бља-
ва ти за са мо о бра зо ва ње и за са мо над ма ши ва ње – што су 
ка рак те ри стич ни еле мен ти по тке пост мо дер ног по гле да на 
свет и жи вот“ (Пи вец 1995: 45 и да ље). У том све тлу ја вља се 
по тре ба да се ак ту ел ни си стем ви со ког обра зо ва ња пре све-
га ре кон цеп ту а ли зу је за „дру штво зна ња“, од но сно за „дру-
штво ко је учи“. Под ра зу ме ва се да обра зо ва ње ви ше не мо же 
би ти про цес једносмерногпреношењазнања од на став ни ка 
до уче ни ка или сту де на та: на про тив, са вре ме но ви со ко обра-
зо ва ње мо ра би ти у функ ци ји раз во ја спо соб но сти сту де на та 
ко ји ће зна ње сти ца ти, от кри ва ти, кре и ра ти, ино ви ра ти, про-
из во ди ти и за ра ђи ва ти (Хал дин 1982: 214). 

Не ма сум ње да се на европ ским уни вер зи те ти ма да-
нас де ша ва пра ви ко пер ни кан ски обрт. На та ла су ве ли ких 
ино ва ци ја ко је су за хва ти ле си стем ви со ког обра зо ва ња на 
европ ском кон ти нен ту, а ко је се те ме ље на но вом ква ли те ту 
обра зо ва ња окре ну тог ка ис тра жи ва њу бу дућ но сти, под сти-
ца њу кон ку рент но сти, раз ли чи то сти, де цен тра ли зо ва но сти, 
флек си бил но сти и мо бил но сти свих ак те ра, отва ра се пра ва, 
је дин стве на при ли ка да се од стра не и од ба це све за блу де и 
за бу не ко је су (у)чи ни ле по сто је ћи си стем ви со ког обра зо-
ва ња не е фек тив ним, не е фи ка сним и не е ко но мич ним (Ђу кић 
2005: 38).

У окви ру тен ден ци ја за сно ва них на про це су ре фор-
ми са ња европ ских уни вер зи те та (тзв. бо лоњ ски про цес) по-
кре ну тог с ци љем да се ство ри „европ ски про стор ви со ког 
обра зо ва ња“ и по ве ћа кон ку рент ност и ме ђу на род на ком пе-
ти тив ност европ ских уни вер зи те та, на ро чи то у од но су на 
аме рич ке уни вер зи те те, пи та ње ква ли те та ци ље ва, про гра-
ма, ак те ра, про це са и ре зул та та ви со ко школ ске на ста ве и си-
сте ма ви со ког обра зо ва ња у це ли ни, по ста ло је при о ри тет. 
При то ме, ја сно се ис ти че по тре ба ко ја се све ви ше ис по ља ва 
у ви ду им пе ра ти ва да се уста но ви но ви па не вроп ски оквир 
ква ли те та обра зо ва ња, акре ди та ци је ви со ко школ ских ин сти-
ту ци ја и утвр ђи ва ње про фе си о нал них ква ли фи ка ци ја не са-
мо у на ци о нал ном, већ и у ре ги о нал ном, па и у гло бал ном 
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сми слу. (TrendsanddevelopmentsinhighereducationinEuro
pe,UNE SCO, Pa ris, 2003).

 Ср би ја је зва нич но је пот пи са ла Бо лоњ ску де кла ра ци ју 
2003. го ди не у Бер ли ну. Де кла ра ци ју је пот пи сао онај исти 
ми ни стар ко ји је обра зо ва ње „ре фор ми сао по ли тич ком про-
да јом де це“ уво де ћи ве ро на у ку у шко ле а цр кве у др жав ни 
обра зов ни си стем. Да је Ср би ја по ста ла „пра во слав на џа ма-
хи ри ја“ по твр дио је сво јом одо бра ва ју ћом од лу ком Устав-
ни суд Ср би је. Са да је, мо же се ре ћи, чи та ва кон ти нен тал на 
Евро па об у хва ће на „бо лоњ ским про це сом“ али цр кве у ЕУ 
ни су по ста ле део др жав ног обра зов ног сек то ра. 

 Закон о високом образовању (2005) ни је по мо гао да 
се ре ши су штин ско пи та ње ре фор ме са мих сту ди ја, од но-
сно ви со ко школ ске на ста ве. „Уни вер зи тет ски сту диј чу ва 
не са мо струк ту ру не го и уну тра шњу ор га ни за ци ју и ме то де 
на став ног и на уч ног ра да још од пе де се тих го ди на ми ну лог 
сто ле ћа“, а „из у зев де кла ра тив ног за ла га ња за ефи ка сност и 
ква ли тет ви со ког обра зо ва ња, не ма ни ре чи о уну тра шњој 
ре фор ми уни вер зи тет ских сту ди ја“ (Ђу кић 2006: 40 и да ље).

Ни јед на ре фор ма обра зо ва ња, а на ро чи то ви со ког обра-
зо ва ња не ће од го во ри ти оче ки ва њи ма, ни ти ће до се ћи по ста-
вље ни циљ, ако пе да го шко-ди дак тич ка пи та ња мо дер ни за-
ци је шко ле, ви со ке шко ле и са ме ви со ко школ ске на ста ве, из-
ме ђу оста лог и раз ли чи те ди дак тич ке ино ва ци је, не по ста ну 
при о ри тет. На жа лост, раз ма тра ње по је ди них ди дак тич ких 
аспе ка та ре фор ме ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји осна жи ло је 
ути сак да се про бле ми ма уну тра шњих про ме на ви со ко школ-
ске на ста ве не при да је од го ва ра ју ћи, нај ви ши зна чај, од но-
сно да су по ме ну ти про бле ми и ово га пу та оста ли у дру гом 
пла ну. Ни је те шко за кљу чи ти да је не у спех не ке евен ту ал-
не или те ку ће ре фор ме све из ве сни ји, што се ма ње па жње 
при да је пе да го шко-ди дак тич ким, уну тра шњим пи та њи ма. 
Дру гим ре чи ма, успех ре фор ме ви со ког обра зо ва ња, са да и 
ов де, мо же се оче ки ва ти са мо ако се ши ро ком дру штве ном 
и на уч но-струч ном ак ци јом обез бе ди са деј ство ре ле вант них 
чи ни ла ца и ком пле мен тар ност обе ре форм ске ком по нен те: 
си стем ско-ор га ни за ци о не (спо ља шње) и пе да го шко-ди дак-
тич ке (уну тра шње), ко ја под ра зу ме ва, пре све га при хва та ње 
и им пле мен та ци ју од го ва ра ју ћих ди дак тич ких ино ва ци ја у 
ви со ко школ ској на ста ви.
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Под тран зи ци јом се, уз све спо ро ве ко ји пра те овај по-
јам, под ра зу ме ва ве ли ка со ци јал на тран сфор ма ци ја кор пу са 
европ ских др жа ва ко је су при па да ле тзв. со ци ја ли стич ком 
(ко му ни стич ком) бло ку, од но сно њи хов пре лаз из не де мо-
крат ских у де мо крат ске по ли тич ке си сте ме, или пре ко рак из 
ста рог дру штва у но во дру штво ко је се из гра ђу је. По је ди ни 
ауто ри упо зо ра ва ју да тер мин транзиција ни је по де сан по јам 
за ста ње ко је Нем ци на зи ва ју Um bruch, од но сно да се тим 
пој мом пред ста вља при лич но иди лич но ли це про ме на ко је 
су пра ти ле бив ше ко му ни стич ке зе мље. То се на ро чи то мо-
же уочи ти на „тран зи циј ском слу ча ју” Ср би је. Јер у Ср би ји 
је све га мо гло би ти, са мо не иди ле у рас па ду др жа ве. Ако је 
тран зи ци ја пут и про цес од јед ног дру штве ног и по ли тич ког 
ста ња ко је је ис тро ши ло сво је ег зи стен ци јал не ка па ци те те у 
дру го и дру га чи је ста ње ко је мо же да ти ви ши ква ли тет со ци-
јал ног и по ли тич ког жи во та, он даСр би ја те шко да мо же би ти 
дру штво (др жа ва) у тран зи ци ји. По јед но ста вље но, тран зи ци-
ја је ход од не че га ста рог и по тро ше ног пре ма не чем но вом 
и бо љем. У Ср би ји тран зи ци ја је про цес од рас па да (др жа ве) 
пре ма рас па да њу (по ли тич ке за јед ни це). Срп ска тран зи ци ја 
не по ду да ра се ни вре мен ски ни са др жи ном нипо сле ди ца ма 
са тран зи ци јом у ис точ но е вроп ском бло ку.

 Шта мо гу би ти прет по став ке за ус по ста вља ње ва ља ног 
ре фор ми са ног си сте ма обра зо ва ња у Ср би ји?

Пр во, ус по ста вља ње со лид не и мо дер но ор га ни зо ва не 
др жа ве.

Дру го, до но ше ње мо дер ног уста ва др жа ве ко ји ра ци о-
на ли зу је и вер ти кал ни и хо ри зон тал ни прин цип вла сти.

Тре ће, устав но утвр ди ти пра во на обра зо ва ње по са вре-
ме ним стан дар ди ма.1

1  To je схе ма “4A” кojу je раз ви ла проф. Kaтaрина То ма шев ски и у ко јој 
де фи ни ше пра во на обра зо ва ње као пра во ко је са др жи че ти ри основ-
не ди мен зи је:

  1. Ava i la bi lity (рас по ло жи вост): по сто ји ли до во љан број аде кват но 
опре мље них oбразовних уста но ва и је су ли ре ги о нал но ди стри бу и-
ра не? 

  2. Ac ces si bi lity (при сту пач ност): jeсу ли уста но ве фи зич ки и еко ном-
ски до ступ не, од но сно је ли при ступ јед нак за све дру штве не гру пе/
ску пи не? 

  3. Ac cep ta bi lity (при хва тљи вост): омо гу ћа ва ју ли обра зов ни про гра-
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Че твр то, ин сти ту ци о на ли зо ва ти вер ти ка лу обра зо ва-
ња.

Пе то, ка дро ве у обра зо ва њу (од пред школ ског до ви со-
ког) др жа ти стро го из ван пар тиј ских (стра нач ких) ка дров-
ских ли ста. Из бор ка дро ва у обра зо ва њу тре ба да се од ви ја 
по струч ним кри те ри ји ма.

Ше сто, ка дро ве у ви со ком обра зо ва њу кон ти ну и ра но 
др жа ти у на ци о нал ној и ин тер на ци о нал ној на уч но-ис тра жи-
вач кој ком пе ти ци ји и мре жи пу бли ко ва ња ра до ва и уни вер-
зи тет ске са рад ње.

Сед мо, ком плет но обра зо ва ње др жа ти у зо ни фи нан сиј-
ске при ви ле го ва но сти (сти му ла ци је).

Осмо, цр кву пот пу но из ме сти ти из си сте ма др жав них 
шко ла и гра ђан ских обра зов них ин сти ту ци ја (си сте ма обра-
зо ва ња).

Де ве то, до ступ но и пот пу но обра зо ва ње је зич ким и ет-
нич ким ма њи на ма.

Де се то, осно ва ти ин сти ту ци ју ом буд сма на за обра зо ва-
ње.

RadivojStepanov

CONSEQUENCESOFTHEDISINTEGRATION
OFTHECOUNTRYON

THEEDUCATIONSYSTEMINSERBIA

Summary

The main thesis of this paper is based on an argument
that thedisintegrationof the(former)country(ies) (SFRY,FRY,
SUSM,RS)ledtotheenormousdifficultiesinthefunctioningof
a number of systemic factors such as: constitutional and legal
system,systemofpublicadministration,judicialsystem,econo

ми ква ли тет но обра зо ва ње, је су ли усло ви сту ди ра ња у скла ду са ми-
ми мал ним ме ђу на род ним стан дар ди ма? 

  4. Adap ta bi lity (при ла го дљи вост): je ли си стем флек си би лан, од го ва-
ра ли ин те ре си ма уче ни ка/сту де на та, ро ди те ља, ма њи на, ши ре дру-
штве не за јед ни це и тр жи шта ра да; да ли се си стем аде кват но при ла-
го ђа ва осо ба ма са ин ва ли ди те том, ма њи на ма и дру гим мар ги на ли зо-
ва ним гру па ма?
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mic system, health system and in particular education system.
Thus,thedisintegrationofthecountrydestroyedtheentiresys
temofvalues insociety,andthataffectedtheeducationsystem
gravely–thissystemisonthebrinkofcollapse.Whatisparti
cularly important is following: education system so sternly de
stroyed is extremely hard to reestablish. There is not today a
singlestateorsocialfactorthatcouldprovideeducationsystem
with amajor boost, protection and guidance for thework and
activities.Thedisintegrationof thestatecalls intoquestion the
generalphilosophyof education.Namely, theeducation system
losesitseminentlycivilizationcharacteristic,itsabilitytostabi
lizethelongestablishedfoundationsofthestate,communityand
identityofeach individual. In thisgrimsettingofstatedisinte
gration,churchentered theeducationdomainasan influential
factor.Thatallhadasitsconsequencefollowing:theeducation
systembecomessuperfluous,unnecessaryandnonprofitsocial
phenomenon,mostlydecortothepolitics(andpoliticians).This
hasbeenthestateofeducationinSerbiainthelasttwodecades!
Keywords:dissolutionof the state, system, educational reform,
thetransition
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