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Сажетак

Уприлогусеобразлажуидеолошкиутицајинапокре
тањеиреализовањеобразовнихреформи,збогчегасутакве
реформе најчешће биле “кратког даха”. Ослањајући се на
домаћаистранасоциолошкакритичкапреиспитивањадо
метаобразовнихреформи(посебноовихпоследњих,чијисмо
саучесници)каоједногзначајногделаукупнихдруштвених
реформиурадућесепосебнокритичкиразмотритираз
лози за релативно честе и недовољно сазнајно утемељене
реформеобразовањаусавременомсрпскомдруштву;узнео
пходанкритичкиосвртнабившејугословенсконаслеђеуре
формисањуобразовања.Речјеопокушајуједнесоциолошке
систематизације (не)успеха наших образовних реформи у
последњих60година..

Какојеречореформамакојеимајувеликизначај,како
задруштвотакоизаличностуњему,онесерелативнобрзо
прихватају, али потомнајчешће јошбрженапуштају. Та
каводноспремаобразовнимреформамасеможеразумети
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каокарактеристичанпримерзасоциолошкукритикуидео
лошкихконструкцијабудућности.Основнипроблемкојите
реформамесводинастратегије“краткогдаха”састојисе
усазнајној(посебно,социолошкој)неутемељености“визија”
будућностиконкретногдруштва.
Кључнеречи: друштвенереформе,образовнереформе,“бо

лоњскипроцес”,идеологија,српскодруштво.

Социолошкиприступпроблему:
образовнереформеподокриљемидеологија

Сва ка дру штве на ре фор ма са ма по се би зна чи ор га ни-
зо ва но на сто ја ње љу ди у кон крет ном дру штву да се об ли ку ју 
(ор га ни зу ју) са др жа ји ње го ве де лат но сти у ма њем или ве ћем 
скла ду са ци ље ви ма ко је од ре ђу је онај ње гов део ко ји ту ре-
фор му и по кре ће. Оту да се пред ста ве, за ми сли и иде о ло шке 
кон цеп ци је ци ље ва, ко ји се том ре фор мом же ле по сти ћи, по-
ја вљу ју као дру штве ни окви ри на мет ну тих мо гућ но сти де ло-
ва ња за ин те ре со ва них ак те ра. У мо дер ним (де мо крат ским) 
дру штви ма до ми нант ни ак те ри, нај че шће по ли тич ке ели те, 
раз ви ја ју у со ци о кул тур ној сфе ри њи ма по же љан иде о ло шки 
оквир де ло ва ња, ко ји по том на сто је да на мет ну као да је реч 
о ствар ним по тре ба ма, ако не свих, оно бар про сте за ин те ре-
со ва не ве ћи не при пад ни ка кон крет ног дру штва. 

Обра зов не ре фор ме ни су ни ка кав из у зе так од та квог 
по на ша ња до ми нант них ак те ра у мо дер ним дру штви ма. Чак 
се мо же кон ста то ва ти да су обра зов не ре фор ме из ра зи ти по-
ка за тељ иде о ло шког на ме та ња “по жељ ног” окви ра њи хо вог 
до ме та у оства ри ва њу по тре ба и ин те ре са чо ве ка у тим дру-
штви ма. У отм сми слу се обра зов не ре фор ме ја вља ју као иде-
о ло шка кон струк ци ја бу дућ но сти, а не као са знај но уте ме-
љен про је кат мо гу ћег дру штве ног раз во ја. Ако обра зо ва ним 
ре фор ма ма при сту пи мо са те (кри тич ке) по зи ци је, не ми нов-
но сле ди по тре ба да се по ста ви пи та ње - ко ли ко су (са вре ме-
не) обра зов не ре фор ме уте ме ље не у по тре ба ма (бар ве ћи не) 
љу ди у мо дер ним (де мо крат ским) дру штви ма? Од го вор на то 
пи та ње би се мо гао по тра жи ти у по ста вља њу ва ља ног со ци-
о ло шког те о риј ског окви ра, ко ји раз у ме ва (иде о ло шке) пред-
ста ве ко је не ко дру штво о се би има као по ла зну осно ву за 
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про пи ти ва ње ко ли ко су те пред ста ве уте ме ље не у по тре ба ма 
и ин те ре си ма (ве ћи не) ак те ра у ње му. 

С об зи ром да се по тре ба за обра зо ва њем ја вља као јед-
на од пре сти жних по тре ба чо ве ка у мо дер ним дру штви ма, 
мо гло би се оче ки ва ти да ће се у тим (де мо крат ским) дру-
штви ма те жи ти да се обра зов не ре фор ме из во де та ко да омо-
гу ћа ва ју све пот пу ни је оства ри ва ње тих по тре ба. Ме ђу тим, 
ка ко од но си не јед на ке рас по де ле мо ћи у мо дер ним дру штви-
ма ути чу на мо гућ но сти да до ми нант не (по ли тич ке) ели те 
на мет ну свој (иде о ло шки) оквир, то се обра зов не ре фор ме 
ја вља ју као је дан вид (си гур ни је) ле ги ти ми за ци је тих ели-
та у јав ној сфе ри дру штве ног де ло ва ња. Има ју ћи то у ви ду, 
нео п ход но је кри тич ки при сту пи ти ути ца ју пре вла да ва ју ћих 
иде о ло ги ја, ка ко би се утвр ди ло ко ли ко по је ди не дру штве-
не ин сти ту ци је и до ми нант ни обра сци де ло ва ња слу же по-
тре ба ма (и ин те ре си ма) гра ђа на а ко ли ко ле ги ти ми зо ва њу 
мо ћи до ми нант них ак тра у струк ту ри кон крет ног дру штва. 
Дру гим ре чи ма, со ци о ло шки дис курс о обра зов ним ре фор-
ма ма зах те ва њи хо во раз у ме ва ње као јед ног ва жног аспек та 
струк ту рал но-раз вој них про бле ма дру штва, јер је усме рен 
на тра га ње за од го во ром ко ли ко те ре фор ме ути чу, ка ко на 
еман ци па ци ју чо ве ка, та ко и на мо дер но по ро бља ва ње пу-
тем све со фи сти ци ра ни јих стра те ги ја ма ни пу ла ци је (Ma cey, 
2000, пре ма Пе шић, 2003: 412). 

У сво јој књи зи Одбеглисвет, Е. Ги денс обра зла же јед-
ну иде ју - ко ју је го то во по ла ве ка пре обра зла гао и Р. Милс, 
а то је иде ја да струк ту рал не осо бе но сти мо дер них дру шта ва 
спу та ва ју љу де и усме ра ва ју их на из вр ша ва ње од лу ка ко је 
ни су њи хо ве, већ за ми сли дру гих (Милс, 1998:18); што Ги-
денс ту ма чи као ути цај бр зих про ме на ко је ути чу да свет 
„из ми че“ чо ве ко вој кон тро ли (Gi dens, 2005: 25). Милс је ис-
прав но кон ста то вао да зна ње рет ко да је моћ чо ве ку ко ји га 
по се ду је (Mils, 1964: 27); са мо што то да нас  тре ба пре ци зи-
ра ту у том сми слу да се то од но си пре те жно на оп ште, основ-
но и ху ма ни стич ко зна ње, а не и на (спе ци ја ли стич ко) ути-
ли тар но-праг ма тич ко зна ње. У том сми слу и Ри чард Се нет 
кри тич ки го во ри о ме ри то кра ти ји, ко ја - пре ма ње го вом ми-
шље њу - оста вља без мо ћи ве ли ку ве ћи ну љу ди ко ји пот пад-
ну под ње ну власт (Se net, 2007:  102). Као ар гу мент, мо же мо 
на ве сти П. Дра ке ра, тог - ка ко га Се нет на зи ва -  „апо ло ге ту 
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но вог ка пи та ли зма“, ко ји сма тра да је од го вор но обра зо ва ње 
(у сми слу од го вор но сти ор га ни за ци ја у ко ме се оно сти че, 
као што су шко ла и фа кул тет) са мо оно ко је „функ ци о ни ше“, 
тј. ко је при пре ма лич ност да усво ји она зна ња ко ја од го ва ра ју 
по сло дав ци ма и њи хо вим кор по ра ци ја ма (Dra ker, 1995: 198).

Оту да, све до са да шње обра зов не ре фор ме мо же мо да 
по сма тра мо као из раз иде о ло шких про јек ци ја за ми шље ног 
сме ра дру штве ног ра во ја, не го као по ку шај да се - на осно-
ву ис пи та них и обра зло же них по тре ба ра зно род них ак те ра 
у струк ту ри дру штва - при сту пи њи хо вом оства ри ва њу и 
раз ви ја њу. С об зи ром да сва ка иде о ло ги ја има “за штит нич ку 
функ ци ју” (Ha ber mas, 1986), со ци о ло шки се мо же утвр ди ти 
ко ји ак те ри сто је иза не ке иде о ло шке на ме ре. 

Образовнереформекаосредство
обликовања„новогчовека“:

утицајикомунистичкеидеолошке
конструкције„светлебудућности“

У на ред ном из ла га њу ће мо обра зло жи ти иде о ло шке до-
ме те обра зов них ре фор ми ко је су из во ђе ње у на шем (бив шем 
ју го сло вен ском) и са да шњем (срп ском) дру штву. Њих узи ма-
мо у раз ма тра ње као ти пи чан при мер иде о ло шке кон струк-
ци је бу дућ но сти; с об зи ром да ви ше из ра жа ва ју (од вла да-
ју ћих по ли тич ких ели та за ми шље ну) про јек ци ју по жељ ног 
раз во ја, не го ствар не по тре бе ра зно род них ак те ра и мо гућ-
но сти њи хо вог за до во ља ва ња по сред ством ре-фор ми са ња 
обра зо ва ња. 

 У том сми слу се мо же ре ћи, за ре ла тив но че сте обра-
зов не ре фор ме у бив шем ју го сло вен ском дру штву, да су то 
би ле ре фор ме ко је су из ве де не у скла ду са до ми нант ном (по-
ли тич ком) ко му ни стич ком иде о ло ги јом, ко ја обра зо ва ње 
тре ти ра као нај е фи ка сни је сред ство ства ра ња „но вог чо ве ка“ 
(ко ји све сво је по тен ци ја ле „упре же“ у „мре жу“ оства ри ва-
ња иде о ло шких ви зи ја „све тле бу дућ но сти“, ко ју за ми шља ју 
ре ла тив но мо но лит не по ли тич ке ели те). Ка ко су се, из де це-
ни је у де це ни ју (од Дру гог свет ског ра та па до рас па да Ју го-
сла ви је), те ви зи је де ли мич но при ла го ђа ва ле уну тра шњим и 
спољ ним окол но сти ма, то су се у њи хо ве иде о ло шке „мре же“ 
све ви ше увла чи ли иде о ло шки по доб ни ин те лек ту ал ци, са 
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сво јим „до при но сом“, ко ји се огле дао у „фил тра ци ји“ и при-
ла го ђа ва њу не ких ис ку ста ва и са зна ња о учин ци ма тзв. на уч-
но тех нич ке ре во лу ци је у мо дер ној дру штве ној ствар но сти. 
Оту да се у тим (про тив реч ним) иде о ло шким за ми сли ма сме-
ро ва обра зов них ре фор ми при ме ћу ју зах те ви ко ји осци лу ју 
из ме ђу (1) по што ва ња основ не иде о ло шке дог ме о рад нич кој 
кла си као глав ном дру штве ном ак те ру (ко ме тре ба да се при-
ла го де и обра зов не ре фор ме) и (2) уви ђа ња да се дру штве но е-
ко ном ски раз вој не мо же по сти ћи без укљу чи ва ња у ме ђу на-
род ну по де лу ра да (за шта је по себ но нео п ход на прак тич но-
тех нич ка ре фор ма струч ног обра зо ва ња). Док се пр ви аспект 
обра зов них ре фор ми ис цр пљи вао у на вод ној ху ма ни стич кој 
ви зи ји „по кла па ња“ ин те ре са рад нич ке кла се са еман ци па-
ци јом чо ве ка као ро да, до тле је дру ги смер на сто јао да „ухва-
ти при кљу чак“ са на ра ста ју ћим ути ли тар но-праг ма тич ким 
ши ре њем ка пи тал-од но са (ко ји ће кул ми ни ра ти у тран зи циј-
ским пост со ци ја ли стич ким усло ви ма). Тај, пр ви, смер ре фор-
ми се од ви јао као да је сам по се би не спо ран, јер на вод но у 
пот пу но сти од го ва ра до ми нант ном ин сти ту ци о на ли зо ва ном 
иде о ло шком обра сцу. Он се је ди но кри тич ки про пи ти вао у 
ре ла тив но мар ги на ли зо ва ним „ди си дент ским“ рас пра ва ма и 
пу бли ка ци ја ма, али ни је бит ни је ути цао на „кре а то ре“ свих 
обра зов них ре фор ми у бив шем ју го сло вен ском дру штву. 
Дру ги смер, ко ји се од но сио на по ку ша је „при ла го ђа ва ња“ 
струч ног обра зо ва ња ути ли тар но-праг ма тич ким по тре ба ма, 
го то во да ни је имао ал тер на ти ву, ни ти се зна чај ни је оспо ра-
вао (осим у „уз гред ним“ зах те ви ма те о ре ти ча ра да се „мо ра 
во ди ти ра чу на о аде кват ном од но су струч ног и оп штег обра-
зо ва ња“ у на став ним про гра ми ма ре фор ми са ног обра зо ва-
ња). 

 Оту да, у ана ли зи обра зов них ре фор ми у бив шем ју-
го сло вен ском дру штву, за вре ђу је по себ ну па жњу ана ли за 
ути ца ја спе ци фич них иде о ло шких за ми сли на кон цеп ци ју 
обра зо ва ња за стру ку (ко је су при ла го дљи ви је зах те ви ма из 
окру же ња), јер се оста ли аспек ти тих ре фор ми мо гу тре ти ра-
ти као ре ла тив но кон стант ни (јер не од сту па ју од основ ног 
иде о ло шког обра сца).1

1 Ка ко сам о то ме пи сао пре ви ше од два де сет го ди на, ов де ћу под се ти ти на не ке 
основ не ста во ве из те ана ли зе (Ми ло ше вић, 1990).
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Раз вој сред њег обра зо ва ња, као и раз вој основ ног, ви-
шег и ви со ког обра зо ва ња, у бив шем ју го сло вен ском дру-
штву од ви јао се под ма њим или ве ћим ути ца јем дру штве них 
пре о бра жа ја и иде о ло шких ви зи ја до ми нант не по ли тич ке 
ели те, као и раз во ја на уч них са зна ња и тех нич ких до стиг ну-
ћа и, по себ но, раз во ја са зна ња дру штве них на у ка и пе да го ги-
је ко ја су та да ис ти ца ла ве ли ки зна чај по ли тех нич ког обра-
зо ва ња за раз вој рад них и ства ра лач ких осо би на уче ни ка (и 
сту де на та).2 Ин те зи тет ути ца ја тих схва та ња био је раз ли чит 
у по је ди ним пе ри о ди ма раз во ја обра зо ва ња за стру ку. Док у 
пр вим го ди на ма по сле Дру гог свет ског ра та пре о вла да ва ју 
ис кљу чи во дру штве но по ли тич ки ути ца ји, ко ји при о ри тет у 
обра зов ном си сте му да ју основ ном обра зо ва њу, кра јем пе де-
се тих го ди на по себ на па жња се при да је ре фор ми шко ла за 
ква ли фи ко ва не рад ни ке и сред њих тех нич ких шко ла (као и 
оста лих сред њих струч них шко ла), а по ло ви ном се дам де се-
тих до ла зи до ра ди кал не из ме не ор га ни за ци о но-ин сти ту ци-
о нал не струк ту ре сред њег обра зо ва ња. Има ју ћи то у ви ду, 
мо гли би смо та да шњи раз вој обра зо ва ња за стру ку по сма-
тра ти као про цес у ко ме се очи ту ју три ре ла тив но не за ви сна 
пе ри о да:

1) пе ри од прак тич ког об у ча ва ња за оба вља ње од го-
ва ру ју ћих рад них за да та ка за пре те жно екс те зив ни 
(за нат ски) на чин про из вод ње (ко ји тра је од осло бо-
дје ња од фа ши зма до кра ја 50-тих го ди на);

2) пе ри од ор га ни зо ва ња шко ла за ква ли фи ко ва не рад-
ни ке и тех нич ких шко ла, ко је су у про грам ском по-
гле ду пред ста вља ле “пре ла зни” ин сти ту ци о нал ни 
об лик из ме ђу ра ни јих за нат ских шко ла и гим на зи ја 
(од кра ја 50-тих до сре ди не 70-тих го ди на) и 

3) пе ри од пот пу ног рас ки да, у ор га ни за ци о ном по гле-
ду, са прет ход ним об ли ци ма шко ло ва ња у сред њој 

2 Ско ро да не ма ни је ног ути цај ни јег пе да го га и ан дра го га у Ју го сла ви ји ко-
ји ни је у по ли тех нич ком (оп ште тех нич ком) обра зо ва њу ви део мо гућ ност за 
«пре ва зи ла же ње» по дво је но сти обра зо ва ња за «рад нич ка» и «ин те лек ту ал на» 
за ни ма ња. Исти на, те о риј ска обра зло же ња тог про бле ма че сто су раз ли чи та. 
По ме ну ће мо не ке ју го сло вен ске пе да го ге и ан дра го ге и њи хо ве ра до ве из те 
обла сти: Ан те Ву ка со вић (1979); Ни ко ла М. Пот ко њак (1980); за тим број ни 
ра до ви Б. Са мо лов че ва, Н. Па сту ло ви ћа, А. Крајнц и др. О по ли тех нич ком об-
ра зо ва њу рас пра вља ло се и у ра до ви ма по је ди них по ли ти ко ло га и со ци о ло га 
(нпр. Ми ро слав Пе чуј лић, 1969).
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шко ли, али и не до вољ ног са др жин ског при ла го ђа ва-
ња вас пит но-обра зов ног про це са по тре ба ма уче ни-
ка и дру штва (од сре ди не 70-тих го ди на до рас па да 
СФРЈ).

Прак тич но об у ча ва ње рад ни ка у за нат ским шко ла ма, 
у пр вом пе ри о ду, на сле ђе но је од обра зов ног си сте ма ме ђу-
рат не, ка пи та ли стич ке („ста ре“) Ју го сла ви је. Тај си стем је 
по чи вао на до след ној одво је но сти за нат ских (“ше грт ских”) 
шко ла (са ду жи ном шко ло ва ња од 2-3 го ди не) и гра ђан ских 
шко ла (са ду жи ном шко ло ва ња од 4 го ди не) од шко ло ва ња 
у ни жој и ви шој гим на зи ји (са ду жи ном шко ло ва ња од 4 + 4 
го ди не). Ше грт ске шко ле су би ле на ме ње не  рад ни ци ма ко ји 
су упо ре до са шко ло ва њем, по сле за вр ше на че ти ри раз ре да 
основ не шко ле (са 11 го ди на ста ро сти), ра ди ли код “свог мај-
сто ра”. Они ни су има ли мо гућ но сти да на ста ве да ље шко ло-
ва ње. Вр ло ма лу мо гућ ност за на ста вак шко ло ва ња има ли су 
уче ни ци са за вр ше ном гра ђан ском шко лом. Ме ђу тим, шко-
ло ва ње у гим на зи ји је омо гу ћа ва ло не сме тан упис на уни-
вер зи те те. 

У осно ви та кав кон цепт сред њег обра зо ва ња (из „ста ре“ 
Ју го сла ви је) остао је јед но вре ме и ка сни је (у „бив шој“, со-
ци ја ли стич кој, Ју го сла ви ји). Но ви на се са сто ја ла у то ме што 
је, 1945. го ди не, про кла мо ва но сед мо го ди шње основ но обра-
зо ва ње, ко је се по че ло ин те зив ни је оства ри ва ти по сле 1949. 
го ди не, и у то ме што је ти ме из бор рад нич ких за ни ма ња по-
ме рен за три го ди не. У пр вој де це ни ји по сле Дру гог свет ског 
ра та, основ на па жња вла сти и обра зов них ин сти ту ци ја би ла 
је усме ре на на сма ње ње бро ја не пи сме них ста нов ни ка и на 
ства ра ње кон цеп та уни вер зи тет ског обра зо ва ња (Mi lo še vić, 
1990). 

Обра зо ва ње за стру ку ни је се у том пе ри о ду на ме та ло 
као нео п ход ност, пре све га за то што је та да шњи за нат ско-ма-
ну фак тур ни на чин про из вод ње мо гао успе шно да се од ви ја и 
са по сто је ћим ше грт ским обра зо ва њем рад ни ка и што „ре во-
лу ци о нар ни“ дру штве но по ли тич ки пре о бра жа ји ни су “ауто-
мат ски” во ди ли ко ре ни тим про ме на ма у свим оста лим де ло-
ви ма дру штве ног жи во та. Из ве сне про ме не у си сте му обра-
зо ва ња за стру ку на сту пи ће у пе ри о ду од 1954-1958. го ди не. 
До но ше њем „Оп штег за ко на о школ ству“, 1958. го ди не, обра-
зо ва ње за стру ку је укљу че но у сред њи сте пен обра зо ва ња, у 
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ко ји су ула зи ле и све дру ге струч не шко ле, као и гим на зи је. 
То је зна чи ло из ве стан ква ли та ти ван скок у од но су на ра ни-
је ста ње, јер су уче ни ци мо гли (по сле осмо го ди шње шко ле) 
да - по ред прак тич не обу ке - сти чу и од ре ђе на оп шти ја зна ња 
из при род них, тех нич ких, па и дру штве них на у ка. Ме ђу тим, 
са мо две го ди не ка сни је „Ре зо лу ци ја Са ве зне на род не скуп-
шти не о обра зо ва њу“ ин си сти ра да се обра зо ва ње за стру ку 
што ви ше “при бли жи” при вре ди. То је до ве ло до (по нов ног) 
оси ро ма ше ња оп ште о бра зов них са др жа ја у струч ним шко-
ла ма, по себ но шко ла ма за ква ли фи ко ва не рад ни ке, и до њи-
хо вог ве ћег “функ ци о на ли зо ва ња”. 

Иако је „Оп штим за ко ном о школ ству“, из 1958. го ди не, 
свим уче ни ци ма са за вр ше ном би ло ко јом шко лом сред њег 
сте пе на да та мо гућ ност да на ста ве шко ло ва ње на уни вер-
зи те ту, по ли ти ка упи са на уни вер зи те те је и да ље спре ча-
ва ла уче ни ке из “рад нич ких” шко ла да то оства ре. Не што 
ве ћу мо гућ ност упи са на уни вер зи тет има ли су тех ни ча ри. 
Њи хо во че тво ро го ди шње шко ло ва ње при бли жи ло их је, у 
том по гле ду гим на зи јал ци ма. Дво го ди шње или тро го ди шње 
шко ло ва ње у “рад нич ким” шко ла ма пред ста вља ло је и да-
ље зна чај ну пре пре ку за на ста вак шко ло ва ња на уни вер зи те-
ту. На тај на чин, шко ле за ква ли фи ко ва не рад ни ке и да ље су 
оста ле ин сти ту ци је ко је обра зу ју за ма ну ел ни рад, на су прот 
гим на зи ја ма ко је су при пре ма ле уче ни ке за “ин те лек ту ал на” 
за ни ма ња.

Школ ска ре фор ма ко ја је про ве де на по ло ви ном 70-тих 
го ди на, би ла је усре сре ђе на упра во на “до ки да ње” ор га ни-
за ци о но-ин сти ту ци о нал них раз ли ка из ме ђу по је ди них об ли-
ка сред њо школ ског обра зо ва ња за рад и обра зо ва ња за на-
ста вак шко ло ва ња на уни вер зи те ту. Основ та кве кон цеп ци је 
сред њег (усме ре ног) обра зо ва ња про из и ла зио је, по ред иде-
о ло шког (ега ли та ри стич ког) од ре ђи ва ња окви ра ре фор ме, из 
пе да го шких и ан дра го шких те о ри ја о “пер ма нент ном обра-
зо ва њу”. Ути цај ност тих те о ри ја је на гло по ра сла у вре ме 
ин те зив ни јег укљу чи ва ња (бив ше) ју го сло вен ске при вре де 
у ме ђу на род ну по де лу ра да, по ло ви ном 60-тих го ди на. Ства-
ра њем је дин стве ног си сте ма сред њег обра зо ва ња, ре фор ма 
обра зо ва ња из 70-тих го ди на, на сто ја ла је да об је ди ни ху ма-
ни стич ке ви зи је „све стра но обра зо ва не лич но сти“ и да за до-
во љи дру штве но-еко ном ски нео п ход но функ ци о нал но оспо-
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со бља ва ње за рад. Ме ђу тим, као ре зул тат та квог обра зо ва ња, 
до шло је до “упро се че но сти” и струч не оспо со бље но сти и 
оп штег обра зо ва ња уче ни ка (као и сту де на та).

Су шти на свих тих обра зов них ре фор ми са сто ја ла се: 
а) у ор га ни за ци о ној про ме ни и од ре ђи ва њу ду жи не 

шко ло ва ња (на зи ву шко ла и го ди на ма шко ло ва ња);
б) у од ре ђи ва њу на чи на шко ло ва ња (да ли се шко ло ва-

ње за вр ша ва пре ре дов ног за по сле ња или се и ка сни-
је на ста вља - “уз рад” и из “ра да”);

ц) у пре струк ту ри са њу на став них пла но ва и про гра ма 
(по себ но во де ћи ра чу на о од но су оп штег и струч ног 
де ла на став них са др жа ја) (Ми ло ше вић, 1990).

Ор га ни за ци о ни об ли ци обра зо ва ња, као и ду жи на и 
на чин шко ло ва ња, за ви си ли су од кван ти те та и ква ли те та 
на став них са др жа ја ко ји су сма тра ни нео п ход ним за стру ку 
(за ни ма ње) и за „све стран“ раз вој лич но сти. Јед но од основ-
них пи та ња ре фор ми обра зо ва ња, у бив шој Ју го сла ви ји, би ло 
је ка ко ускла ди ти обим и ква ли тет са др жа ја ко ји су нео п-
ход ни за усва ја ње и раз ви ја ње до стиг ну тог сте пе на раз во ја 
дру штва и кул ту ре уоп ште. У обра зо ва њу за стру ку, у првом
периоду, ни је се при да вао ве ћи зна чај раз у ме ва њу со ци о кул-
тур не ствар но сти, већ се оно за сни ва ло на прак тич ној обу ци 
ко ја је сма тра на нај бит ни јом за рад у про из вод ним по го ни-
ма. У другомпериоду, обра зов на ре фор ма “до да је” прак тич-
ној обу ци од ре ђен фонд оп ште струч них и оп ште о бра зов них 
са др жа ја, али и да ље прак тич на обу ка (у школ ским ра ди о-
ни ца ма, ла бо ра то ри ја ма, фа брич ким по го ни ма, услу жним 
ор га ни за ци ја ма и сл.) оста је као основ  струч ног обра зо ва ња. 
У трећемпериоду, обра зо ва ње за стру ку се огра ни ча ва на 
две го ди не по зив но-усме ре ног обра зо ва ња (по сле за јед нич-
ких осно ва сред њег обра зо ва ња, у тра ја њу од де сет го ди на), 
са знат но ма њим уде лом прак тич ног обра зо ва ња.

Зах те ви обра зов них ре фор ми (у бив шем ју го сло вен-
ском дру штву) да се обра зо ва ње за стру ку што ви ше при ла-
го ди про из вод ном ра ду, (би ли) су не до вољ но од ре ђе ни, па је 
упрвомпериоду пре о вла да ва ло та кво “при ла го ђа ва ње” ко је 
је од уче ни ка тра жи ло што ве ћу фи зич ку и пси хич ку из др-
жљи вост у ра ду, док је удругом пре о вла да ва ло обра зо ва ње 
за што спрет ни је ко ри шће ње рад них на ви ка и за раз ви ја ње 
спо соб но сти да се из вр ша ва ју рад ни за да ци, а утрећем пре-
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о вла да ва онај део обра зо ва ња ко ји се од но си на раз у ме ва ње 
оп штег то ка ра да и про из вод ње, уз исто вре ме но за не ма ри-
ва ње прак тич не оспо со бље но сти уче ни ка за из вр ша ва ње и 
уна пре ђи ва ње кон крет них рад них за да та ка (Ми ло ше вић, 
1990). За пр ви и тре ћи пе ри од је ка рак те ри стич но и то што су 
(ега ли та ри стич ки) иде о ло шки са др жа ји вла да ју ће по ли тич ке 
ели те би ли по себ но раз ви ја ни и не го ва ни у свим сте пе ни ма 
обра зо ва ња. 

Образовнереформекаотрансмисија
новолибералнеидеологије:
маркетизацијазнања

уфункцији„ризичногдруштва“

Ка да је реч о обра зов ним ре фор ма ма, ко је су усле ди-
ле по сле рас па да Ју го сла ви је, он да се со ци о ло шка ана ли за 
и обра зло же ње мо ра осло ни ти (а) на раз у ме ва ње иде о ло шке 
при пре ме за ина у гу ра ци ју тзв. бо лоњ ског про це са, као про-
це са ко ји сле ди из но во ли бе рал не иде о ло ги је усме ра ва ња 
дру штва и (б) на кри тич ко вред но ва ње ре зул та та ко је је тај 
про цес про из вео у дру штви ма ко ја су га при хва та ла, са ма-
њим или ве ћим от по ри ма. Оно што је ка рак те ри стич но за 
ре фор му обра зо ва ња „по бо лоњ ским кри те ри ју ми ма“ у пост-
со ци ја ли стич ким дру штви ма (где спа да и срп ско) је пре ва га 
спољ њих („ме ђу на род них“) иде о ло шких (но во ли бе рал них) 
ути ца ја на до ми нант не (по ли тич ке) ели те у тим дру штви ма 
и на њи хо во ре зо лут но опре де ље ње за тај смер раз во ја це-
ло куп ног обра зо ва ња. При то ме, тре ба на гла си ти, да се те-
жи ште ре фор ме „по бо лоњ ском про це су“ усме ри ло на уни-
вер зи те ско обра зо ва ње, а да се оста ли сте пе ни обра зо ва ња 
тре ти ра ју са мо као ви ше е тап ни след у „си сте му“ до тог нај-
ви шег сте пе на. (При то ме, тре ба на гла си ти, да се у ре фор му 
обра зо ва ња кре ну ло обр ну тим ре дом од оног ко ји обе ћа ва 
не ки са др жај ни ји ис ход; тј. кре ну ло се од ре фор ме уни вер зи-
тет ског, а не основ но школ ског, обра зо ва ња!).  

Иако ни су не до ста ја ле кри тич ке при мед бе на са му иде-
о ло шку при пре му за при хва та ње обра зов не ре фор ме „по 
бо лоњ ском про це су“, оне су уче ста ле у по след ње вре ме. У 
том по гле ду, Ен Кор бет (An ne Cor bett) раз у ме ва „бо лоњ ски 
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про цес“ као ди рект ну по сле ди цу по ли ти ке Европ ске уни је; 
по себ но тај про цес раз у ме ва као за ин те ро со ва ност ЕУ да ре-
фор ми ше ви со ко обра зо ва ње (Cor bett, 2005). Иако Ко ми си ја 
ЕУ ни је зва нич ни по кре тач тог про це са, са свим је из ве сно да 
је он по сле ди це ње не ве ли ке за ин те ре со ва но сти за тај сте-
пен обра зо ва ња. С јед не стра не, још се (ра ни је) у по ли ти ци 
Европ ске за јед ни це (ЕЗ) са др жа ва ла „ко лек тив на за бри ну-
тост“ зе ма ља чла ни ца за про дук ци ју зна ња и иде ја, као што 
се, с дру ге стра не, из ра жа ва ла за бри ну тост ве ћи не на ци о нал-
них вла да због по ве ћа ња тро шко ва ма сов ног ви со ког обра зо-
ва ња (за ко је се сма тра ло да су пре ве ли ки, као што се ка сни је 
сма тра ло и да су из да ци за обра зо ва ње је дан од глав них чи-
ни ла ца уру ша ва ња ко му ни стич ких по ре да ка). Ипак, ути цај 
по ли ти ке ЕУ на по кре та ње „бо лоњ ског про це са“ не по сред-
ни је се ис по ља ва у ско ри је вре ме; а по че ло је са по ли ти ком 
ЕУ ко ја се од но си ла на „со ци јал ну укљу че ност“ и за по шља-
ва ње (ко ја је по кре ну та „Ли са бон ском стра те ги јом“, 2000-
те год). Кроз „Ли са бон ску стра те ги ју“, ЕУ се ја сно од ре ди-
ла пре ма уло зи ви со ког обра зо ва ња у еко ном ском опо рав ку 
Евро пе (EU, 2009, http://). Уни вер зи те ти се сма тра ју кључ ним 
ин сти ту ци о нал ним чи ни о цем, ко ји је по тре бан за уче ство ва-
ње у „еко но ми ји за сно ва ној на зна њу“. На и ме, та да шње про-
це не ЕУ да је 30 % рад не сна ге са ви со ким обра зо ва њем још 
увек не до вољ но за европ ску еко но ми ју, у по ре ђе њу са САД 
(где је то уче шће пре ко 40 %) али и у по ре ђе њу  са ре ги о ном 
ју го и сточ не Ази је, па се оту да сма тра да тре ба што пре кре-
ну ти са по кре та њем оп се жне ре фор ме ко ја би от кло ни ла тај 
(кван ти та тив ни) не до ста так. Уни вер зи те ти тре ба да од и гра ју 
кључ ну уло гу у ина у гу ри са ној стра те ги ји це ло жи вот ног уче-
ња, те да на тај на чин омо гу ће ве ћу „флек си бил ност“ рад не 
сна ге у Евро пи. У по за ди ни та кве уло ге уни вер зи те та ја сно 
се при ме ћу је но во ли бе рал на иде о ло ги ја, ко ја ра чу на да ће се 
том ре фор мом олак ша ти еко ном ска ис ко ри шће ност ин те лек-
ту ал ног по тен ци ја ла Евро пе и, на тај на чин, до при не ти да се 
гра ђа нин бо ље сна ђе у „ри зич ном дру штву“ (Бек, 2001).

Слич но Кор бе то вој, и Да ни је ла До ле нец (Dolеnеc, 
2006) обра зла же ре фор му (ви со ког) обра зо ва ња у Евро пи као 
иде о ло шки кон структ, с том раз ли ком што она сма тра да је 
„оцр та ва ње“ тог но во ли бе рал ног кон струк та за по че ло бар 
две де це ни је пре до но ше ња ко нач не од лу ке да се са њим поч-
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не. Она по себ но на гла ша ва да су пр ве рас пра ве на ту те му 
во ђе не по чет ком 80-тих го ди на 20-тог ве ка, ка да се кон ста-
ту ју про ме не у фи нан си ра њу ви со ког обра зо ва ња у зе мља ма 
OECD, у том сми слу што се од та да при ме ћу је све ве ћи удео 
при ват ног фи нан си ра ња ви со ког обра зо ва ња. То се ква ли фи-
ку је као зна ча јан за о крет у пре вла да ва њу ве ли ких тро шко ва 
„со ци јал не др жа ве“ („др жа ве бла го ста ња“), ко ји ће на вод-
но до при не ти сма ње њу рас ко ра ка из ме ђу јав них ула га ња у 
обра зо ва ње и при ват ног по вра та уло же них сред ста ва кроз 
ве ћу за по сле ност и за ра де. Да би се то оства ри ло у пот пу но-
сти, сма тра се да тре ба по ве ћа ти број сту де на та на уни вер зи-
те ти ма. Уни вер зи те ти се та ко усме ра ва ју ка тр жи шном по на-
ша њу, као по жељ ном по на ша њу ко је тре ба да ства ра вла сти те 
при хо де; ко ји, да кле, тре ба све ви ше да  де лу ју као по ну ђа чи 
услу га ви со ког обра зо ва ња. 

По сле из ве сног вре ме на, усле ди ла су и ис тра жи ва ња, 
ко ја су има ла циљ да се до би је „по врат на ин фор ма ци ја“ ка ко 
се „им пле мен ти ра“ усво је на по ли ти ка обра зов них ре фор ми 
ЕУ. Јед но од тих ис тра жи ва ња (за по тре бе Европ ске Ко ми си-
је) ура дио је Га луп цен тар („PеrcеptionsofthеHErеforms“) 
(EU, 2009, http://). Реч је о те ле фон ској ан ке ти, са ска лом ста-
во ва, ко јом су до би је ни и ана ли зи ра ни по ну ђе ни од го во ри 
од 5 800 слу чај но иза бра них уни вер зи тет ских на став ни ка из 
зе ма ља ко је при па да ју ЕУ и зе ма ља кан ди да та за ула зак у ЕУ. 
Као ин ди ка то ри „им пле мен та ци је“ утвр ђе не обра зов не по ли-
ти ке, узет је од нос ис пи та ни ка: пре ма про бле ми ма стан дар-
ди за ци је ви со ко о бра зов них про гра ма, пре ма то ме шта они 
ми сле ка ко ти про гра ми ути чу на за по шља ва ње, за тим пре-
ма пи та њи ма фи нан си ра ња уни вер зи те та и при ла го дљи во-
сти њи хо вих на став них про гра ма тр жи шту ра да, као и пре ма 
то ме ко ли ко обра зо ва ње на осно ву тих про гра ма до при но си 
по жељ но сти раз ви ја ња осо би на по пут ко му ни ка тив но сти, 
тим ског ра да и пред у зет ни штва, и, на кра ју, пре ма по ка за те-
љи ма ко ли ко та кво обра зо ва ње раз ви ја по тре бу струч ни јег 
во ђе ња уни вер зи те та од стра не ме наџ мен та (по себ но по ка-
за те љи ма ме на џер ског до при но са при ват ном фи нан си ра њу и 
ства ра њу екс тра при хо да уни вер зи те та). Не спор но је да и та 
ан ке та ста вља у сре ди ште све оно што Европ ска ко ми си ја 
сма тра по жељ ним; што се и же ле ло по сти ћи обра зов ним ре-
фор ма ма „по бо лоњ ском про це су“. По жељ ним се сма тра све 
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оно што ука зу је да уни вер зи те ти по ста ју „сер вис“ за еко но-
ми ју ЕУ. Про ме на на чи на фи нан си ра ња ви со ког обра зо ва ња 
до дат но “иде на ру ку” тр жи шном кон цеп ту и по на ша њу ак-
те ра на уни вер зи те ти ма, за ко је се у пр ви план ис ти че њи хо-
ва уло га као при вред них ак те ра; док се са знај ни аспект „гу-
ра“ у стра ну од глав ног то ка њи хо вог де ло ва ња у мо дер ним 
дру штви ма. 

Ме ђу тим, то по вла чи за со бом и не ка до дат на пи та ња, 
ко ја се од но се на по ве ћа ва ње  тро шко ва „по сло ва ња“ уни вер-
зи те та, као што су ве ли ко по ве ћа ње тро шко ва за ан га жо ва ње 
пре сти жних на став ни ка (за на бав ку “су пер стар”  на став ни-
ка-ис тра жи ва ча, слич но као и у ан га жо ва њу игра ча за не ки 
спорт ски тим), за тим пи та ња по ја ча не со ци јал не стра ти фи-
ка ци је сту дент ске по пу ла ци је на уни вер зи те ти ма (ко ја је 
усло вље на ви си ном шко ла ри не), као и пи та ња ба лан си ра ња 
из ме ђу на ци о нал них ин те ре са и ме ђу на род не кон ку рент но-
сти по је ди них уни вер зи те та. У иде ал ном сми слу, од уни-
вер зи те та се оче ку је да се по на ша ју као и оста ли тр жи шни 
ак те ри на гло бал ном тр жи шту;  ко ји тре ба да се тру де да до-
бро про да ју сво ју (обра зов ну) услу гу, да при ву ку нај та лен то-
ва ни је сту ден те и свет ски по зна те и пре сти жне на став ни ке/
ис тра жи ва че. И за уни вер зи тет, као и за дру ге кор по ра ци је, 
гло ба ли за ци ја се раз у ме ва као глав на по кре тач ка сна га ко ја 
под сти че по ве ћа ну по кре тљи вост, ко му ни ка ци ју, ни же тро-
шко ве тран спор та и ко му ни ка ци је; реч ју, гло ба ли за ци ја се 
при жељ ку је као про цес ко ји под сти че ин тер на ци о на ли за ци-
ју ви со ког обра зо ва ња. У том сми слу се све че шће су сре ћу 
„кон цеп ти“ универзит етā бу дућ но сти, ко ји се ви де као „ви-
со ко школ ске кор по ра ци је“ ко је на ста ју ли бе ра ли за ци јом тр-
жи шта у ви со ком обра зо ва њу (OECD, 2004). 

Ако са мо по гле да мо на сло ве не ких од ка пи тал них де-
ла ко ја се од но се на кри тич ко пре и спи ти ва ње обра зо ва ња, 
у по след њих по ла ве ка, он да и из њи хо вих на сло ва ви ди мо 
да се обра зла же основ на те за да се све ве ће ши ре ње обра зо-
ва ња раз у ме ва као ши ре ње све ма ње обра зо ва но сти. У том 
сми слу се у тим кри тич ким ана ли за ма кре ну ло од про све-
ти тељ ског оп ти ми стич ког раз у ме ва ња “обра зо ва ња за све” 
(Lo bro, 1979), пре ко по чет не кри ти ке сни жа ва ња ква ли те та 
зна ња ко је се ис ти че под тим из го во ром, у “те о ри ји по лу о-
бра зо ва но сти” (Ador no, 1959, пре ма Liеssmann, 2008), да би се 
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до шло до не ги ра ња обра зов них по стиг ну ћа у при ла го ђа ва-
њу обра зов них ре фор ми у усло ви ма на ра ста ју ће (еко ном ске 
и по ли тич ке) гло ба ли за ци је (ко је се име ну је као “ис пра зна 
де ма го шка фло ску ла” или као иде о ло ги ја “дру штва зна ња”), 
а ко ја се кри ти ку је као “те о ри ја нео бра зо ва но сти” (Li sman/
Liеssmann, 2008: 7). 

Оту да, зах те ви за го вор ни ка иде о ло ги је “дру штва зна-
ња” - да се зна ње про гла си нај зна чај ни јим “ре сур сом” си-
ро ви на ма си ро ма шне Евро пе, ко ју пре ма Ли сма ну на ме ће 
та иде о ло ги ја - ни је ни шта дру го не го ка пи та ли за ци ја ду ха 
ко јим се хр ли у нео бра зо ва ност (Liеssmann, 2008: 8). У та-
квом зах те ву се од тзв. флек си бил ног чо ве ка (тј. чо ве ка ко ји 
је спре ман да до жи вот но учи ка ко би “функ ци о ни сао” на не-
си гур ном тр жи шту) оче ку је да “зна где се на ла зи зна ње”, а не 
са мо да ме мо ри ше зна ње; што са мо де лу је као уте ха за “шоу 
зна ње”, ко је се ис ка зу је као нај у спе шни је зна ње и ка ри ка-
ту рал ност ху ма ни стич ки нео бра зо ва ног чо ве ка (Liеssmann, 
2008: 9 i 21). Као што се у иде о ло ги ји “дру штва зна ња” нај-
ма ње по шту је зна ње, та ко се и спољ ним  “екс перт ским вред-
но ва њем” зна ња на уч ни ка оно ома ло ва жа ва, јер на вод но не 
мо же да се “унов чи” (Liеssmann, 2008: 83).3 Оту да су, у са вре-
ме ним гло ба ли за циј ским тр жи шним усло ви ма по жељ ни ји 
про фе со ри на уни вер зи те ти ма ко ји мо гу да “при ву ку” при-
ват на ула га ња од оних са ква ли фи ко ва ни јим на уч ним ре фе-
рен ца ма (Bar lou i Robеrtson, 2003: 90). 

Све то ука зу је да су и са вре ме не обра зов не ре фор ме - 
као и мно ге ра ни је - са мо при ме на иде о ло ги је „еста бли шмен-
та“, од но сно при ме на тзв. “лам пе ду за прин ци па”, о ко ме го-
во ри Во лер стин (Volеrstin, 2000: 76).4 Тај прин цип се на ла зи 
у по за ди ни раз у ме ва ња зна ча ја обра зо ва ња за „кул тур ни“ и 
„сим бо лич ки“ ка пи тал.

До ста по пу лар на схва та ња о “кул тур ном” и “сим бо-
лич ком” ка пи та лу по ла зе од то га да се та кав “ка пи тал” мо же 
раз ви ти са мо уко ли ко се раз ви ја по ве ре ње из ме ђу ак те ра на 

3 У том сми слу, Ли сман пи ше да би се про це њи ва ње на уч ног до при но са Кан та, 
ме ри ли ма иде о ло ги је „дру штва зна ња“ нај ве ро ват ни је за вр ши ло закљкуч ком 
да се ра ди о по мањ ка њу мар љи во сти тог фи ло зо фа (Li es smann, 2008: 77).

4 Реч је о „прин ци пу“, ко ји је у ви ду ме та фо ре из ло жио ита ли јан ски књи жев ник 
Ди Лам пе ду за, кроз лик уну ка јед ног Га ри бал ди је вог при ста ли це, да се све 
мо ра про ме ни ти да се ни шта не би про ме ни ло (Vo ler stin, 2000: 76).
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тр жи шту. При то ме, та ква схва та ња се ма ло оба зи ру на чи-
ње ни цу да се по ве ре ње не мо же тра жи ти та мо где по сто ји 
не зна ње (о мо гу ћим ис хо ди ма де ло ва ња) (Gidеns, 1998: 91). 
Тре ба, пре све га, има ти у ви ду ис кри ста ли са на обра зла га ња 
у со ци о ло ги ји да обра зо ва ње мо же да де лу је, не са мо као чи-
ни лац успо на чо ве ка на хи је рар хиј ској ле стви ци дру штве не 
струк ту ре, не го и као чи ни лац ре про дук ци је и учвр шћи ва-
ња те хи је рар хи је. Оту да се, у пост со ци ја ли стич ким, али и 
у оста лим дру штви ма са вре ме не “гло ба ли за циј ске тран зи-
ци је”, обра зо ва ње нај че шће ја вља као уми ру ју ће (по ли тич ко) 
сред ство, ко је - као та кво - слу жи учвр шћи ва њу ели ти за ци је 
тих дру шта ва. 

Усме ра ва ње обра зов них ре фор ми ка по сти за њу тог 
дру штве ног ци ља, нај че шће се „ле ги ти ми ше” све из ра же ни-
јом „пост мо дер ни стич ком” кри ти ком на у ке и ра ци о нал ног 
са зна ња уоп ште. Без об зи ра на не ке са вре ме не (пост мо дер ни-
стич ке) кри ти ке про све ти тељ ства, не мо же се оспо ри ти ње-
гов до при нос раз у ме ва њу “ко смо, ода кле смо и ку да иде мо”. 
Раз вој обра зо ва ња на про све ти тељ ским осно ва ма до при нео 
је да се чо ве чан ство у ве ли кој ме ри осло бо ди гла ди и оску ди-
це. Ме ђу тим, ти про це си има ју и сво ју “там ну стра ну”, ко ја 
се да нас у на у ци - по себ но у со ци о ло ги ји (као и у не ким фи-
ло зоф ским рас пра ва ма) - пре по зна је као тех нич ка ра ци о нал-
ност. 

Тех нич ка ра ци о нал ност је онај аспект са зна ња ко ји се 
те ме љи на “на ду ва ва њу ratia у то та ли тет”. На и ме, реч је о 
оним тен ден ци ја ма у на у ци ко је се огра ни ча ва ју на тра же-
ње мо гућ но сти да се по ста вље ни ци ље ви оства ре уз упо тре-
бу аде кват них сред ста ва ра ди по сти за ња мак си мал но мо гу-
ће ко ри сти. Из тог са знај ног окви ра се на ме ће по тре ба да се 
обра зов ни са др жа ји об ли ку ју, а обра зов ни про це си са о бра-
жа ва ју тех но-еко ном ској упо тре бљи во сти у дру штву. На тај 
на чин, обра зов ни про це си да нас већ уве ли ко ути чу на ре-
дук ци ју са зна ња на ње го ву тех нич ку ра ци о нал ност (Ми ло-
ше вић, 2007). У том по гле ду, по след ња обра зов на ре фор ма 
у срп ском, као и у оста лим дру штви ма у тран зи ци ји, сле ди 
пре по ру ке „бо лоњ ског про це са“, ко ји сво јим „си ла бу си ма“ 
по дра жа ва тех но крат ску рас цеп ка ност и раз мр вље ност ра да 
у мо дер ним дру штви ма (где се по је ди ни „кур се ви“ у ње му 
по ја вљу ју као „на врт ке“, на ма ши ни са ви ше на мен ском про-
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из вод ном функ ци јом, ко је се мо гу по же љи мон ти ра ти и де-
мон ти ра ти). 

Ка ко је дру штве ни жи вот у су шти ни прак ти чан, па 
пре ма то ме и не сво див на „јед ну ди мен зи ју“, он се опи ре 
пот пу ном ре ду ко ва њу на ути ли тар но-праг ма тич ку ком по-
нен ту. Фи ло зоф ска иде ја са мо све сти - ко ја та ко ђе ба шти ни 
про све ти тељ ску осно ву - ни је са свим не ста ла у тој на из глед 
не за у ста вљи вој тен ден ци ји у мо дер ним дру штви ма, а са њом 
ни по тре ба за прак тич ном ра ци о нал но шћу (Ta dić, 1988: 160). 
Иако је ра ци о на ли за ци ја у мо дер ном обра зо ва њу пре те жно 
„окре ну та“ вред но сти ма тех нич ке ра ци о нал но сти, про тив-
реч но сти мо дер ног дру штве ног жи во та „при зи ва ју у по моћ“ 
вред но сти прак тич не ра ци о нал но сти увек ка да се оно на ђе у 
вред но сној дез о ри јен та ци ји. 

 Не јед нак ути цај по је ди них ак те ра на про цес она у ча-
ва ња ра да и дру штве ног ор га ни зо ва ња по сле ди ца је по де ле 
дру штве ног ра да, и ра сте са том по де лом. Ути цај дру штве-
не по де ле ра да на до при нос по је ди них ак те ра она у ча ва њу 
про це са ра да и дру штве ног ор га ни зо ва ња ис по ља ва се као 
раз ли ка из ме ђу зна ња по је ди на ца и зна ња дру штва као то-
та ли те та. Та раз ли ка је да нас мно го ве ћа не го што је би ла у 
по чет ним фа за ма ин ду стри ја ли за ци је. Реч је о то ме да са вре-
ме на (“по стин ду стриј ска”) по де ла дру штве ног ра да, с јед не 
стра не, ути че на то да укуп но зна ње дру штва мо же да ле ко 
бр же да ра сте од зна ња по је ди на ца, а, с дру ге стра не, ути че 
на по ве ћа ње раз ли ка из ме ђу ква ли фи ко ва ног и не ква ли фи-
ко ва ног ра да (Ми ло ше вић, 2007). 

 Да љи ток тих (про гре сив них?) кре та ња у мо дер ним 
ин ду стри ја ли зо ва ним дру штви ма за ви си ће од то га ко ли ко 
се ра ди кал но иде у рас ки да њу с кла сич ним ин ду стриј ским 
обра сци ма ор га ни за ци је ра да и би ро кра ти за ци је дру штве-
ног жи во та у це ли ни, ко ји се ис по ља ва ју у те жњи ак те ра (би-
ро кра ти је) да се хи је рар хи ја од лу чи ва ња до след но пре не се 
- пу тем обра зо ва ња - и на хи је рар хи ју зна ња (Thomp son & 
McHugh, 1990: 384). Уко ли ко у про це си ма ра да и дру штве-
ног ор га ни зо ва ња но си пре ва гу бор ба ак те ра за моћ, власт 
и ста тус над по тре бом за про дук тив но шћу, ства ра ла штвом, 
дру штве ном со ли дар но шћу и сло бо дом де ло ва ња, уто ли-
ко су пре пре ке она у ча ва њу ве ће; као што су и ве ће шан се за 
би ро кра ти за ци ју тзв. на уч не ор га ни за ци је ра да. Тзв. на уч на 
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ор га ни за ци ја ра да, ко ја се у (јед но стра ним) схва та њи ма о на-
уч но тех нич кој ре во лу ци ји (НТР) сма тра ње ним сре ди шњим 
по кре та чем, из ро ди ла је до брим де лом “ра ци о нал ност без 
ра зу ма”, у ко јој се про гре сив ност ме ри за стра шу ју ћим мо-
рал ним ко дом “ве дрог ро бо та”, “луц ка стог ро бо та” и “тех-
нич ког иди о та” (Mils, 1998). 

Оту да је и са вре ме на обра зов на ре фор ма ви со ког обра-
зо ва ња - “по бо лоњ ском про це су” - из ро ди ла цео низ “ко-
ми си ја” и “те ла” (са сво јим “над ле жно сти ма”) у ко ји ма се о 
бит ним пи та њи ма обра зов ног про це са од лу чу је без зна чај-
ни јег уде ла на став ни ка (као ак те ра ко ји ства ра ју и пре но се 
зна ња, исто вре ме но); уз исто вре ме но „удва ра ње“ сту ден ти ма 
(као ве ћој ма си по тен ци јал них „гла са ча“ на по ли тич ким из-
бо ри ма). По ти ски ва ње на став но-на уч ног “осо бља” на мар ги-
не од лу чи ва ња о бит ним пи та њи ма ор га ни за ци је обра зов них 
уста но ва и на став ног про це са у њи ма, до во ди до не ус кла ђе-
но сти, чак и до ја за,  из ме ђу по тре ба са др жин ског про це са 
обра зо ва ња и ње го ве ор га ни за ци о не фор ме. У та квој (би-
ро крат ској) ре-фор ми, фор ма но си пре ва гу над ква ли те том 
обо га ћи ва ња са др жа ја обра зо ва ња. Као да се стал но “за бо-
ра вља” (оно што је од Мак са Ве бе ра на о ва мо по зна то у со-
ци о ло ги ји) да де мо крат ско ре гу ли са ње дру штве них од но са и 
би ро кра ти ја ни су ан ти по ди. То се нај бо ље ви ди упра во у си-
сте му ви со ког обра зо ва ња (ко је би мо гло да се са мо у сме ра ва 
знет но ви ше од оста лих сфе ра дру штва, јер се ра ди о сфе ри у 
ко јој ра де ак те ри са из ра зи ти јом са мо-све шћу о мо гућ но сти-
ма и гра ни ца ма сво је де лат но сти). 

За то се тре ба осло ба ђа ти тог иде о ло шког на сле ђа, ко-
је је по себ но у на у ци „по др жа но” у тзв. те о ри ја ма о НТР, и 
усме ра ва ти раз вој дру штва и уло гу обра зо ва ња у ње му ка ре-
а ли стич ни јим по гле ди ма, ко ји се пре по зна ју у при сту пи ма 
са ста но ви шта “она у ча ва ња” ра да и це ло куп ног дру штве ног 
ор га ни зо ва ња. За раз ли ку од схватањаоНТР, ко ја „про гре-
сив ност“ на уч но тех нич ке ра ци о нал но сти схва та ју као сред-
ство за сти ца ње мо ћи, вла сти и ста ту са, схватањеоонауча
вањурада и це ло куп ног дру штве ног жи во та гле да ју на на уч-
но тех нич ку про гре сив ност као на: сма ње ње рад них на по ра 
и по бољ ша ње ква ли те та про из во да, по бољ ша ње рад них и 
уоп ште жи вот них усло ва, бо га ће ње са др жа ја ра да и за ме на 
не по виљ них фи зич ких и ру тин ских ин те лек ту ал них рад них 
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опе ра ци ја тех нич ко тех но ло шким оства ре њи ма, као и уоп-
ште раз ви ја ње ства ра лач ких осо би на у ра ду и из ван ње га; 
уз исто вре ме но раз ви ја ње ква ли фи ко ва не јав но сти и лич не 
и ко лек тив не си гур но сти и од го вор но сти у про це си ма ра да 
и у гло бал ном дру штву. У том сми слу се на она у ча ва ње ра да 
и це ли не дру штве них про це са гле да као на вред но сну ори-
јен та ци ју ко ја чо ве ка по сте пе но из во ди из сфе ре при нуд ног 
у сфе ру све сло бод ни јег де ло ва ња (Ми ло ше вић, 2007). Она-
у че ни рад је ства ра лач ком ра ци о нал но шћу про же та при род-
на осо би на чо ве ка, ко ја је до при не ла да се раз ви ју ци ви ли-
за циј ске те ко ви не (ре ша ва ње ег зи стен ци јал них по тре ба, ре-
гу ли са ње ме ђу људ ског и дру штве ног по на ша ња и раз ви ја ње 
естет ских и ин те лек ту ал них до стиг ну ћа) (Spiеr, 1956: 224). 

Као што је обра зо ва ње и зна ње увек има ло од ре ђен зна-
чај за “оба вља ње” кул тур них и спе ци фич но дру штве них де-
лат но сти, њи хов зна чај се ши ри и на оба вља ње де лат но сти у 
сфе ри “но вих услу га”. Због то га до ла зи до на стан ка и ши ре-
ња оних за ни ма ња и про фе си о нал них гру па у ра ду (“но вих 
ак те ра”) ко ји по ста ју ре ла тив но све број но ји у од но су на се-
ља ке (фар ме ре) и (ин ду стриј ске) рад ни ке. Ти “но ви ак те ри” у 
про це су ра да су: струч ња ци, пред у зет ни ци, ме на џе ри. Уни-
вер зи те ти и на уч ни ин сти ту ти, на ко ји ма се ти “но ви ак те ри” 
обра зу ју и уса вр ша ва ју, по ста ју сре ди шње дру штве не ор га-
ни за ци је где се “ре гру ту је” рад на сна га за услу жни рад. У 
тим окви ри ма се раз ви ја ју те о риј ска и прак тич на са зна ња, уз 
на сто ја ње да се она што ви ше функ ци о на ли зу ју (“при ла го де” 
ре про дук ци ји ма те ри јал них и ду хов них до ба ра). 

Ме ђу тим, све се ви ше уви ђа да та кво “при ла го ђа ва ње” 
са зна ња, кроз обра зов ни си стем, ни је мо гу ће а ни по жељ но 
без сти ца ња ши рих те о риј ских и ху ма ни стич ких ви зи ја дру-
штве ног раз во ја. Реч је о то ме да са вре ме ни и бу ду ћи услу жни 
рад по тре бу је “спе ци ја ли сте уни вер зал ног ума”, ко ји до бро 
по зна ју јед ну или ви ше де лат но сти, али и ко ји зна ју гра ни це 
тих де лат но сти у це ли ни тех нич ке и дру штве не по де ле ра да 
и у за до во ља ва њу по тре ба уни вер зал не људ ске при ро де. Од-
су ство та квог обра зо ва ња, до во ди до спе ци фич не дру штве не 
по ја ве, ко ја се име ну је као “кри за обра зо ва ња”. 

Кри за обра зо ва ња у не ком дру штву не на ста је са мо 
због не при ла го ђе но сти обра зов ног (школ ског, уни вер зи тет-
ског) си сте ма по тре ба ма тех но-еко ном ске ра ци о нал но сти, 
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већ се та кри за из ра жа ва и у оту ђе но сти обра зов ног си сте ма 
од по тре ба чо ве ка и то та ли те та ње го вог дру штве ног жи во-
та. Не мо же се оче ки ва ти да обра зо ва ње са мо по се би раз ре-
ши про тив реч но сти кон крет ног дру штва, ка да су узро ци тих 
про тив реч но сти са др жа ни у су прот но сти ма по де ле ра да и 
ње них мо да ли те та. С јед не стра не, раз вој по де ле ра да тра жи 
све обра зо ва ни је ак те ра у њој, а, с дру ге, ствар не еко ном ске 
мо гућ но сти и на чин ко ри шће ња зна ња у кон крет ном дру-
штву од ре ђу ју ње го во скром ни је ши ре ње и ква ли тет. 

Сти ца ње те о риј ских зна ња и прак тич них на ви ка су две 
стра не обра зо вог про це са; јед на не мо же да суп сти ту и ше 
дру гу. За то је те о риј ска ди ле ма „зна ње или ве шти на“, ко ја се 
нај че шће су сре ће и у са вре ме ним иде о ло шким кон струк ти-
ма ре фор ме (ви со ког) обра зо ва ња, ла жна ди ле ма. Без об зи ра 
што се иде о ло шки кон структ „бо лоњ ског про це са“ ре фор ме 
обра зо ва ња за сни ва на са зна њу о „вла да ви ни ин фор ма ци ја“ 
у са вре ме ним гло ба ли за циј ским трен до ви ма, че му на вод но 
тре ба при ла го ди ти обра зо ва ње мла дих на ра шта ја - у сми слу 
да се они „об у че“ да се лек ту ју ве шти не и стра те ги је, као и 
да ко ри сте и вред ну ју по ну ђе не ин фор ма ци је - обра зо ва ње 
ће оста ти не пот пу но без раз у ме ва ња ин фла ци је ин фор ма ци ја 
и ра зних ви до ва ма ни пу ла ци је ин фор ма ци ја ма; што зах те ва 
не го ва ње здра ве кри тич но сти, ауто ном но сти и ра ци о нал ног 
про ми шља ња це ли не со ци о кул тур них про це са у ко ји ма ин-
фор ма ци је на ста ју и кру же (Macеy, пре ма J. Pеšić, 2003: 412). 
Да би се то по сти гло, по треб но је при сту па ти обра зов ним ре-
фор ма ма као нео п ход ном али и не до вољ ном чи ни о цу дру-
штве ног раз во ја. 

Excurs:Oпрактичнojрационалности
социолошкогприступаобразовнимреформама

У прет ход ном из ла га њу смо на гла си ли да прак тич на 
ра ци о нал ност со ци о ло шког при сту па обра зов ним ре фор-
ма ма по чи ва на са знај ној ре флек сив но сти и да је, као та ква, 
усме ре на с ону стра ну ра зних иде о ло ги ја. 

С об зи ром да је, у на шој ана ли зи обра зов них ре фор ми, 
би ло ре чи о ути ца ју јед ног сло же ног чи ни о ца,  као што је 
обра зо ва ње, на дру штве ни раз вој (пре све га, срп ског дру-
штва), по треб но је на гла си ти да со ци о ло зи по ку ша ва ју већ 



БожоМилошевић ДРУШТВЕНА(НЕ)УТЕМЕЉЕНОСТ...

170

ду же вре ме да да ју свој до при нос уве ли ко „ета бли ра ним“ на-
у ка ма у сфе ри обра зо ва ња (као што су пе да го ги ја и пси хо ло-
ги ја). Ме ђу тим, со ци о ло зи ма то мно го те же успе ва; не то ли ко 
због њи хо вог сла би јег учин ка у тој сфе ри, не го пре све га због 
са ме кри тич ке при ро де со ци о ло шког при сту па сва кој ма ње 
или ви ше објек тив ној дру штве ној по ја ви (па и обра зо ва њу и 
ње го вим мо гућ но сти ма и гра ни ца ма у дру штве ном раз во ју), 
ко ји не на и ла зи увек на од зив у тим „ета бли ра ним“ на у ка-
ма (ко је су ви ше „сра сле“ са „те ку ћом прак сом“ у по сто је ћој 
про фе си о нал но-тех нич кој по де ли ра да у дру штву). 

На и ме, со ци о ло зи нео прав да но на и ла зе на от пор од 
стра не при пад ни ка пе а го шке и пси хо ло шке про фе си је; по на-
вљам - нео прав да но - јер се тај от пор са др жи, пр во, у са знај-
ном не ра зу ме ва њу со ци о ло шког при сту па, и, дру го, у сла бо 
раз ви је ној про фе си о на ли за ци ји дру штве не прак се (у ко јој 
се во ди бор ба за ег зи стен ци ју). Оту да тре ба на гла си ти да се 
тај про блем у са знај ној сфе ри мо же от кло ни ти, ако се има у 
ви ду осо бе но сти на уч ног при сту па про у ча ва њу не ког за јед-
нич ког про бле ма: је дан на уч ни при ступ по ја ви (или гру пи 
срод них по ја ва) мо же да је (да их) по сма тра као свој пред мет, 
а дру ги као ствар ну/објек тив ну по ја ву ко ја ути че на дру ге 
по ја ве и ко ја тр пи њи хов ути цај. У том сми слу, обра зо ва ње 
је, пре све га, пред мет „по ро ди це“ пе да го шких ди сци пли на, а 
по том, као ствар на по тре ба чо ве ка и објек тив на дру штве на 
по ја ва, оно се по ја вљу је као не за о би ла зан чи ни лац пси хо ло-
шких и со ци о ло шких про у ча ва ња. 

Има ју ћи у ви ду те епи сте мо ло шке на по ме не, тре ба и 
прет ход ну на шу ана ли зу схва ти ти као на сто ја ње да се (кри-
тич ким) со ци о ло шким обра зла га њем  ука же на при сут ност 
не до вољ ног раз у ме ва ња по тре бе за „ин тер на уч ним“ са гле-
да ва њем мо гућ но сти и до ме та обра зов них ре фор ми. Због то-
га су све на ше обра зов не ре фор ме из во ђе не уз јак при ти сак 
ак те ра пар ци јал них иде о ло шких пред ста ва/ви зи ја и на њи-
ма про јек то ва них по ли тич ких ци ље ва дру штве ног раз во ја, 
ко ји ма су се све срд но при ла го ђа ва ли они „про фе си о нал ци“ 
ко ји су се пре ма тим пред ста ва ма и ци ље ви ма од но си ли као 
да су они не у мит ност и „нај бо ље ре ше ње“. Њи хо во не кри-
тич ко „при ста ја ње“ уз те иде о ло ги је (као и на ре а ли за ци ју 
по ли тич ких ци ље ва ко ји су из њих из ве де ни) чи ни их ви ше 
од го вор ним за то што су на ше ре фор ме би ле „крат ког да ха“ и 
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што су се че сто бр же на пу шта ле не го што су се у пот пу но сти 
оства ри ва ле. (Мо жда је у то ме, баш, из ве сна срећ на окол ност 
за срп ско дру штво што се ни су у пот пу но сти оства ри ва ле, 
јер их је ствар на дру штве на прак са „де ман то ва ла“).   

У раз у ме ва њу обра зов них ре фор ми, као и сфе ре обра-
зо ва ња у це ли ни   (као спе ци фич не сфе ре дру штве ног жи-
во та чо ве ка), упра во се огле да по тре ба за (ре флек сив ном) 
прак тич ном ра ци о нал но шћу со ци о ло шких са зна ња о мо гућ-
но сти ма раз во ја кон крет ног дру штва и о уде лу (до при но су) 
обра зов ног чи ни о ца том раз во ју (а не у на сто ја њу да се са-
знај ни аспект све де са мо на „уче шће“ у ре а ли за ци ји/“ин пле-
мен та ци ји“ ци ље ва ко ји се са знај но не про бле ма ти зу ју, и пре 
не го се при сту пи њи хо вом утвр ђи ва њу). Не у ва жа ва ње (или 
чак и по ти ски ва ње) со ци о ло шких са зна ња, во ди ло је иде о ло-
шком на ме та њу јед но стра них „ре ше ња“ у ре фор ма ма обра-
зо ва ња; ко ја су при хва та на, не на осно ву це ло ви ти јих са зна-
ња о дру штву (ње го вим ак ту ел ним и бу ду ћим по тре ба ма), 
већ на осно ву не сра змер ног рас по ла га ња мо ћи би ро кра ти зо-
ва них (и оту ђе них) по ли тич ких ели та и њи хо вих про фе си о-
нал них „тра ба на та“. 

Оту да се на ша ана ли за од но си на раз у ме ва ње обра зов-
них ре фор ми у срп ском дру штву, као та квих ре фор ми у чи јој 
осно ви су ви ше са др жа не иде о ло шке пред ста ве би ро кра ти-
зо ва них по литчких ак те ра (о се би и сво јој уло зи у  дру штву), 
не го као ствар не ак ту ел не и пер спек тив не по тре бе ње го вих 
љу ди. 

Со ци о ло шки до при нос обра зов ним ре фор ма ма се упра-
во са др жи у кри тич ком пре вред но ва њу идеј них ис хо ди шта и 
ис ку стве них по стиг ну ћа; уз ука зи ва ње на њи хо ву уте ме ље-
ност или не у те ме ље ност у по тре ба ма и ин те ре си ма ра зно-
род них ак те ра у струк ту ри дру штва. С об зи ром да је обра-
зо ва ње ва жан чи ни лац за све ак те ре у мо дер ним (де мо крат-
ским) дру штви ма, кри тич ки со ци о ло шки при ступ „отва ра 
ви ди ке“ с ону стра ну сва ке иде о ло ги је, па и но во ли бе рал не 
иде о ло ги је ко ју су све срд но при хва ти ле до ми нант не (по ли-
тич ке) ели та у дру штви ма у тан зи ци ји. 
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BozoMilosevic

SOCIALLY(NON)BASEDEDUCATIONAL
REFORMS:EXAMPLESOFIDEOLOGICAL

CONSTRUCTIONOFFUTURE

Summary

Inthiscontributiontheauthorexplainstheideologicalin
fluence on starting and realization of educational reforms, the
reasonthesereformsoftenwereofa“shortbreath”.Leaningon
thedomesticandforeignsociologicalcriticaldiscussionsofthe
scopeoftheeducationalreforms(especiallythenewest,theone
whichweparticipatein)–asanimportantpartofatotalsocial
reforms–inthepaperthereasonsforrelativelyoftenandinsuf
ficientlyknowledgebasededucationalreformsinthecontempo
rarySerbiansocietywillbecriticallydiscussed;withnecessary
critical overview of the former Yugoslav inheritance in educa
tionalreforms.Itisanattempttosociologicallysystematizethe
failuresofoureducationalreformsduringthelastsixtyyears.

 As these reforms are of a great importance, both for a
society and an individual, they are relatively quickly adopted,
butthenoftengivenupevenmorequickly.Thiskindofapproach
toeducationalreformscanbeunderstandasacharacteristical
exampleofasociologicalcriticismofideologicalconstructions
offuture.Thebasicproblem,whichreducesthesereformstothe
strategiesofa“shortbreath”,canbeseeninthefactthatthese
“visions”ofthefutureofthesocietyarenotbasedin(especially
sociological)knowledge.
Keywords:“BolognaProcess”, educational reforms, ideology,

Serbiansociety,socialreforms.
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