
203

УДК 37.014:323.1(497.11)

Прегледни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година VII, vol. 12
Број 3/2011.
стр. 203-217

203

* Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

** Чланак представља резултат рада на пројектима „Унапређивање квалитета 
и доступности образовања у процесима модернизације Србије“ (бр. 47008) 
и „Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању 
до нових улога и идентитета у друштву“  (бр. 179034), које финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије (2011-2014).

СлавицаМаксић*

НА ЦИ О НАЛ НИ ИН ТЕ РЕС  
У СРП СКОМ ОБРА ЗО ВА ЊУ**

Сажетак

У ра ду се раз ма тра ју пи та ња ко ја су зна чај на за од ре
ђи ва ње на ци о нал ног ин те ре са у обра зо ва њу у Ср би ји. Да нас 
је Ср би ја, у европ ским окви ри ма, ма ла зе мља ко ја стаг ни ра и 
за о ста је, ра за пе та из ме ђу же ље да са чу ва на ци о нал ни иден
ти тет и да се укљу чи у европ ске ин те гра ци је. При о ри те тан 
на ци о нал ни ин те рес у дру гој де це ни ји XXI ве ка је рад на ква
ли те ту и до ступ но сти обра зо ва ња и вас пи та ња у зе мљи. 
Над ле жне уста но ве по ру чу ју да обра зов на по ли ти ка Ср би је 
тре ба да де фи ни ше обра зо ва ње као кључ ни фак тор очу ва ња 
и раз во ја на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та ве ћин ског 
на ро да и на ци о нал них ма њи на. Пла ни ра но је вас пи та ње мла
дих у ду ху по зна ва ња је зи ка, исто ри је и дру гих те ко ви на срп
ског и свих дру гих на ро да ко ји жи ве на про сто ри ма Ср би је. 
Од го вор на пи та ње да ли по сто ји не што што би би ло спе
ци фич но за гра ђа ни на Ср би је не мо же се екс пли цит но да ти 
– на ди ден ти те та не ма, или се он у по сто је ћим нор ма ти ви
ма не ви ди. Је дан од пу те ва ка на ла же њу за јед нич ког име ни
те ља у вред но сти ма свих на ро да ко ји жи ве у Ср би ји мо же 
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би ти про мо ви са ње уни вер зал них вред но сти ко је обе ћа ва ју 
одр жи ви раз вој за јед ни це и по је дин ца. Глав ни циљ обра зо ва
ња по ста је раз ви ја ње ду го роч не лич не пер спек ти ве уче ни ка: 
ста ва да је жи вот вред ност по се би, све сти о то ме да сва ки 
по је ди нац има кру ци јал ну уло гу у очу ва њу жи вот не сре ди не, 
и спрем но сти на со ли дар ност пред ка та стро фа ма.
Кључ не ре чи: Обра зо ва ње, на ци о нал ни ин те рес, Ср би ја, гра

ђа нин, одр жи ви раз вој, мул ти пер спек ти ви зам, 
сми сле но уче ње. 

Увод

Ср би ја је, у европ ским окви ри ма, ма ла зе мља ко ја стаг-
ни ра и за о ста је, ра за пе та из ме ђу же ље да са чу ва на ци о нал ни 
иден ти тет и да се укљу чи у европ ске ин те гра ци је. Срп ско 
дру штво оп те ре ће на је про бле ми ма не до вр ше не тран зи ци-
је (Кне же вић, 2010), а раз вој за ви си од стра них ин ве сти ци ја 
ко је су угро же не свет ском еко ном ском кри зом и огра ни че не 
по ли тич ким, прав ним и еко ном ским ста ту сом др жа ве. У ова-
квим окол но сти ма, зна чај но др жав но пи та ње по ста је де фи ни-
са ње на ци о нал них ин те ре са у обра зо ва њу и вас пи та њу де це 
и омла ди не. Са но вим дру штве ним од но си ма, 2001. го ди не, 
обе ћа на је де мо кра ти за ци ја, де цен тра ли за ци ја, де по ли ти за-
ци ја и про фе си о на ли за ци ја у обла сти обра зо ва ња и вас пи та-
ња, ко је су и да ље ци ље ви раз во ја ово га сек то ра (Ко вач-Це-
ро вић и Лев ков, 2002; Ко вач-Це ро вић и др., 2004). У ра ду се 
раз ма тра ју на ци о нал ни ин те ре си у срп ском обра зо ва њу пре 
и по сле 2000. го ди не, ка да је до шло до на пу шта ња иде је о со-
ци ја ли стич кој шко ли и вас пи та њу. Кра так исто риј ски осврт 
на на ци о нал не ин те ре се ко је је срп ска др жа ва де фи ни са ла 
на по чет ку XIX и на по чет ку XX ве ка у обра зо ва њу, тре ба 
да по мог не бо љем раз у ме ва њу ак ту ел них опре де ље ња у овој 
обла сти. У за вр шном де лу ра да, де фи ни са ње на ци о нал ног 
ин те ре са ди ску ту је се у кон тек сту гло бал них про ме на у ко-
ји ма се де ша ва.
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Ка ко је би ло пре

Мо же се ре ћи да рад на отва ра њу шко ла и ши ре њу пи-
сме но сти и про све те у срп ском на ро ду за по чи ње пре две ста 
го ди на (1811), ка да је уста но вље но пр во ми ни стар ство про-
све те, на че лу са До си те јом Об ра до ви ћем. У то вре ме по сто је 
основ не шко ле, Ве ли ка шко ла (1808) и Бо го сло ви ја (1810). У 
ма лим или основ ним шко ла ма, де ча ци раз ли чи тог уз ра ста 
сти чу еле мен тар ну пи сме ност (чи та ње и пи са ње на сла ве-
но срп ском је зи ку), по не где се учи још ра чун и цр кве но пе-
ва ње (Илић, 2005). Основ ни уџ бе ни ци су ча сло вац, псал тир 
и бу квар, ко је до но се учи те љи из Вој во ди не. Шко ло ва ње се 
од ви ја у тра ди ци о нал но-на ци о нал ном ду ху, при че му су де-
фи ни са на два под јед на ко ва жна ци ља: обра зов ни (сти ца ње 
зна ња) и вас пит ни (етич ки и ре ли гиј ски). Шко ла је има ла за-
да так да код уче ни ка раз ви ја и не гу је: љу бав пре ма чо ве ку, 
бо гу, отаџ би ни и прав ди, сло бо ди и исти ни, дру же њу, као и 
при ја тељ ство, ра ди ност и ис трај ност, ред и ди сци пли ну, по-
кор ност и по слу шност у од но су на др жав не за ко не и на ред бе 
прет по ста вље них (Те шић, 2005). 

Сто го ди на ка сни је (1911), у Ср би ји по сто је на род не 
шко ле ко је има ју за да так „да вас пи та ва ју де цу у на род ном 
ду ху и да их спре ма ју за гра ђан ски жи вот, а на ро чи то да ши-
ре про све ту и срп ску пи сме ност у на ро ду“ (Илић, 2005: 138). 
На род не шко ле об у хва та ју за ба ви шта, основ не и про ду жне 
шко ле. Основ на шко ла тра је шест, а оба ве зно је по ха ђа ње че-
ти ри раз ре да. На став ни про грам об у хва та сле де ће пред ме те: 
цр кве но-сло вен ско чи та ње, срп ски је зик, срп ска оп шта исто-
ри ја, зе мљо пис, ра чу ни ца и ге о ме триј ски об ли ци, по зна ва ње 
при ро де, цр та ње и ле по пи са ње, цр кве но и све тов но пе ва ње, 
му зи ка и руч ни рад, и де чи је игре. По сто је три ти па сред њих 
шко ла ко је по ха ђа ју са мо де ча ци: гим на зи је, ре ал не гим на-
зи је и ре ал ке. Де вој чи це се при пре ма ју за да ље шко ло ва ње 
у три ви ше жен ске шко ле, а од пет учи тељ ских шко ла, две 
су жен ске. Школ ске го ди не 1911/12, 145.000 уче ни ка оба по ла 
би ло је упи са но у основ ну шко лу, док је Уни вер зи тет имао 
1028 сту де на та. У то вре ме Ср би ја је има ла ма ње од 10% пи-
сме ног ста нов ни штва.
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Кра јем XX ве ка, пре ма до ку мен ти ма ко ји су уре ђи ва-
ли обра зов ни сек тор, оп шти ци ље ви обра зо ва ња би ли су: 
„оства ри ва ње јед на ких пра ва на обра зо ва ње за све гра ђа не, 
ства ра ње усло ва за лич ни раз вој, обез бе ђи ва ње на пред ног 
оп штег и струч ног обра зо ва ња, у скла ду са по тре ба ма на-
уч но-тех но ло шког раз во ја, при ла го ђа ва ње струч ног обра зо-
ва ња по тре ба ма про из вод ње и про ме на ма тр жи шта ра да и 
обез бе ђи ва ње усло ва за пер ма нент но обра зо ва ње... Основ но 
обра зо ва ње има за циљ да пру жи оп ште обра зо ва ње, обез бе-
ди хар мо ни чан раз вој лич но сти и да при пре ми де цу за жи-
вот и да ље оп ште и струч но обра зо ва ње“ (Илић, 2005:150). 
Ме ђу тим, са рас па дом ју го сло вен ске за јед ни це, у усло ви ма 
оп штег оси ро ма ше ња и све ве ћег не за до вољ ства, у шко ле у 
Ср би ји сти жу из бе гли це, а рад се сво ди на оба ве зни ми ни-
мум (Хе биб и Спа се но вић, 2011; Мак сић и Га шић-Па ви шић, 
2007; Спа се но вић, Мак сић и Пе тро вић, 2010). 

У це ли ни, мо же се ре ћи да су се, од по чет ка XIX до 
кра ја XX ве ка, у Ср би ји од обра зо ва ња и шко ле тра жи ла 
ко ри сна и упо тре бљи ва зна ња и ве шти не. У по чет ку, ци ље-
ви су ди рект но ста вља ни у слу жбу ус по ста вља ња и раз во ја 
срп ске др жа ве и срп ског иден ти те та, док је у то ку по сто ја ња 
ју го сло вен ске за јед ни це, за да так шко ле био да раз ви ја свест 
и осе ћа ње про пад но сти „ју го сло вен ском дру штву“ (Авра мо-
вић, 2005; Ди мић, 2005). Сле де ћа за јед нич ка ка рак те ри сти ка 
озна че ног пе ри о да од но си се на бес по го вор но пот чи ња ва ње 
ауто ри те ту цр кве, вла да ра и пар ти је, од но сно ин сти ту ци је 
ко ја је у да том тре нут ку има ла нај ве ћу моћ. На кра ју, мо же 
се за кљу чи ти да су би ла по ста вља на ви со ка мо рал на на че ла, 
уз про гла ша ва ње др жав них и дру штве них по тре ба за лич-
не по тре бе вас пи та ни ка. Уло га по је дин ца ви ђе на је у окви ру 
ко лек ти ва, као чла на ко ји уче ству је у груп ном оства ри ва њу 
за јед нич ких те жњи и ци ље ва. 

Про у ча ва ње за ко на и на став них пла но ва и про гра ма за 
основ ну и сред њу шко лу, ко ји су би ли на сна зи 2000. го ди не, 
ука зу је да на на ме ру да се ути че на зна ња, ми шље ња, ста во-
ве и по на ша ња уче ни ка, и да ни је са свим ја сно шта је на ци-
о нал ни ин те рес у обра зо ва њу у Ср би ји (Мак сић, 2001а). У 
за ко ни ма се го во ри о склад ном раз во ју лич но сти и раз во ју 
фи зич ких и ду хов них спо соб но сти лич но сти, али се ци ље ви 
по је ди них на став них пред ме та и дру га ре ле вант на упут ства 
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нај ви ше од но се на обра зов не са др жа је и зна ње. Ана ли за вас-
пит них ци ље ва и на став них са др жа ја от кри ва њи хо ву за сно-
ва ност на ди ја лек тич ко-ма те ри ја ли стич ком по гле ду на свет, 
ра ци о на ли зму и да ва њу пред но сти на уч ном ту ма че њу по ја-
ва. Зах те ви су да ти на раз ли чи тим ни во и ма, са ак цен том на 
оно ме што тре ба да се ра ди, а не шта ће се до би ти. Не га тив-
ни ре зул та ти о ре а ли за ци ји пла ни ра них ци ље ва и ефек ти ма 
основ ног и сред њег обра зо ва ња по твр ђу ју ре цеп тив ну уло гу 
уче ни ка ко ју је шко ла ну ди ла у прак си. 

У јед ном од по ку ша ја да се од ре ди на ци о нал ни ин те рес 
у обра зо ва њу у Ср би ји те 2000. го ди не, ви ђе ни су сле де ћи ин-
те ре си Ср ба, као ве ћин ског на ро да у Ср би ји: да бу ду пи сме ни 
(је зич ки, ма те ма тич ки, ин фор ма тич ки), да са чу ва ју свој на-
ци о нал ни иден ти тет и кул ту ру, и не за бо ра ве сво ју про шлост 
и по ре кло; да се об у че за од ре ђе на за ни ма ња и по сло ве (или 
обла сти?) ко је ће мо ћи да оба вља ју у зе мљи и у ино стран ству 
(до би ја ју ди пло ме ко је ће се вред но ва ти и из ван зе мље); да 
зна ју је зи ке и стек ну дру ге ве шти не ко ји ма ће мо ћи да ко му-
ни ци ра ју са остат ком све та; да одр же и раз ви ју по што ва ње 
пре ма свом на ро ду и др жа ви у ко јој жи ве, од но сно одр же и 
раз ви ју са мо по што ва ње, по ми ре ње, то ле ран ци ју. Про це ње но 
је да по др шка у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња на ме ње на 
Ср би ма из ван Ср би је тре ба да оси гу ра очу ва ње је зи ка и на-
ци о нал ног иден ти те та, по мог не де ци у ту ма че њу про шло сти 
срп ског на ро да и дру гих на ро да ко ји жи ве у Ср би ји, њи хо вом 
кри тич ком про ми шља њу ак ту ел них при ли ка и одр жа њу ин-
те ре со ва ња за ак ти ван до при нос раз во ју зе мље по ре кла или 
пре да ка (Мак сић, 2001б). 

Где смо са да

Про цес ре фор ми у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња у 
Ср би ји ко ји за по чи ње 2001. го ди не има циљ да се ова област 
уре ди и ста ви у функ ци ју оства ри ва ња оп штих на ци о нал них 
ин те ре са у по гле ду из ла ска зе мље из кри зе, ње ног да љег раз-
во ја и укљу чи ва ња у европ ске ин те гра ци је. У пр вој де це ни-
ји XXI ве ка, мо гу се уочи ти три фа зе у уво ђе њу про ме на у 
сек тор обра зо ва ња, ко је су би ле обе ле же не до но ше њем три 
за ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња (Стан-
ко вић, 2011). У овом пе ри о ду, за др жан је дво сте пе ни ци клус 
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основ ног обра зо ва ња, уве ден при прем ни раз ред за по ла зак у 
шко лу, де фи ни са ни обра зов ни стан дар ди за крај оба ве зног 
обра зо ва ња, де фи ни са ни стан дар ди ква ли те та уџ бе ни ка, на-
став нич ких ком пе тен ци ја и вас пит но-обра зов них уста но ва. 
Шко ле су по ста ле оба ве зне да спро во де ин тер но вред но ва-
ње сво га ра да. Оп ште оце не и ко мен та ри о спро ве де ним ре-
фор ма ма ука зу ју на не за до вољ ство по стиг ну тим (Па вло вић, 
2011). 

Пре ма нај но ви јим опре де ље њи ма, циљ обра зо ва ња и 
вас пи та ња је „пун ин те лек ту ла ни, емо ци о нал ни, со ци јал ни, 
мо рал ни и фи зич ки раз вој сва ког де те та и уче ни ка, у скла ду 
са ње го вим уз ра стом, раз вој ним по тре ба ма и ин те ре со ва њи-
ма“, а си стем обра зо ва ња и вас пи та ња пред ста вља са став ни 
део укуп ног уче ња то ком це лог жи во та свих гра ђа на (За кон 
о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, 2009). Оба ве-
зно обра зо ва ње тра је де вет го ди на и об у хва та осам го ди на 
основ ног и јед ну го ди ну при прем ног обра зо ва ња. У основ-
ној шко ли сти че се ба зич на пи сме ност из је зи ка, ма те ма ти-
ке, при род них и дру штве них на у ка, умет но сти, тех ни ке и 
ин фор ма ти ке. По сто је оба ве зни и из бор ни пред ме ти, ме ђу 
ко ји ма су ре ли гиј ско и гра ђан ско вас пи та ње, а део про гра-
ма шко ла мо же да од ре ди са ма на осно ву сво јих ка па ци те та, 
ин те ре со ва ња уче ни ка и по тре ба ло кал не за јед ни це. По сто ји 
раз гра на та мре жа сред њег и ви со ког обра зо ва ња. По ред др-
жав них, по ја вљу ју се и при ват не шко ле и фа кул те ти. Школ-
ске 2011/12. го ди не 77.000 де це по шло је у пр ви раз ред.

Ка ко је де фи ни са на уло га обра зо ва ња ко је би би ло у 
функ ци ји оства ри ва ња ње них на ци о нал них ин те ре са ис пи-
ту је мо у три нај ва жни ја, тре нут но до ступ на, из во ра: за ко ну 
о обра зо ва њу и вас пи та њу, ми ле ни јум ским ци ље ви ма раз во-
ја зе мље и пла ни ра ним прав ци ма раз во ја у сфе ри обра зо ва-
ња. Обра зов на по ли ти ка Ср би је тре ба да де фи ни ше обра зо-
ва ње као кључ ни фак тор очу ва ња и раз во ја на ци о нал ног и 
кул тур ног иден ти те та „и ве ћин ског на ро да и на ци о нал них 
ма њи на“, оце њу је На ци о нал ни про свет ни са вет (2011). Ме ђу 
ци ље ви ма обра зо ва ња и вас пи та ња по ја вљу је се „раз вој на-
ци о нал ног иден ти те та, раз ви ја ње све сти и осе ћа ња при пад-
но сти др жа ви Ср би ји, по што ва ње и не го ва ње срп ског је зи ка 
и свог је зи ка, тра ди ци је и кул ту ре срп ског на ро да, на ци о нал-
них ма њи на и ет нич ких за јед ни ца, дру гих на ро да, раз ви ја-
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ње мул ти кул ту ра ли зма, по што ва ње и очу ва ње на ци о нал не и 
свет ске кул тур не ба шти не“ и „раз вој и по што ва ње ...на ци о-
нал не, кул тур не, је зич ке, вер ске... рав но прав но сти, то ле ран-
ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти“ (За кон о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња, 2009:3). 

Под сти ца ње раз во ја обра зо ва ња, у ци љу ја ча ња ње го-
вих мо гућ но сти да до при не се раз во ју це лог дру штва, по др-
жа ва Вла да Ср би је. У до ку мен ту под на зи вом „На ци о нал ни 
ми ле ни јум ски ци ље ви раз во ја у Ре пу бли ци Ср би ји“(2006) 
из но си се опре де ље ње да је у ци љу по бољ ша ња ква ли те та 
обра зо ва ња нео п ход но да се оја ча на ци о нал на по све ће ност 
обра зо ва њу. Уна пре ђи ва ње обра зов ног сек то ра пред ста вља 
је дан од на ци о нал них ми ле ни јум ских ци ље ва раз во ја у Ср би-
ји до 2015. го ди не. У обла сти обра зо ва ња на гла сак је ста вљен 
на сле де ће ак тив но сти: по ве ћа ње об у хва та де це основ ним 
обра зо ва њем, сти ца ње за ни ма ња, про мо ви са ње кон цеп та до-
жи вот ног уче ња и до ступ ност ви со ког обра зо ва ња, по бољ-
ша ње ква ли те та обра зо ва ња и ус по ста вља ње до дат них ба за 
за пра ће ње и ева лу а ци ју оства ри ва ња на ци о нал ног ци ља и 
за да та ка. На ци о нал ни ин те рес је ви сок ква ли тет на ци о нал-
ног обра зо ва ња као ве о ма ва жног раз вој ног ре сур са зе мље 
(На ци о нал ни про свет ни са вет, 2011).

Спе ци фич не ме ре за очу ва ње и раз вој на ци о нал ног и 
кул тур ног иден ти те та су: „за шти та не ких до ме на и аспе ка та 
обра зо ва ња од пре те ра не ли бе ра ли за ци је, иден ти фи ка ци ја 
обра зов них ин сти ту ци ја ко је тре ба да до би ју ста тус на ци-
о нал них ин сти ту ци ја, спе ци фич на по др шка (укљу чу ју ћи и 
фи нан сиј ску по др шку) ин сти ту ци ја ма ко је су ва жне за раз вој 
на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, де фи ни са ње про грам-
ских са др жа ја ко ји су ва жни за раз вој на ци о нал ног и кул тур-
ног иден ти те та“ (На ци о нал ни про свет ни са вет, 2011: 11-12). 
При мар ни на ци о нал ни ин те рес је да це ли на обра зо ва ња бу де 
ефи ка сна што зна чи: „да обра зо ва њем бу де об у хва ће на це ла 
по пу ла ци ја де це и мла дих и од ра слих ко ји има ју по тре бе за 
обра зо ва њем, да обра зов ни си стем функ ци о ни ше нор мал но, 
да је мак си мал но фи нан сиј ски ра ци о на лан и да, из над све-
га, оства ру је ви со ка обра зов на по стиг ну ћа ко ја омо гу ћа ва ју 
мла дом на ра шта ју да рав но прав но уче ству је у ме ђу на род ној 
утак ми ци у обла сти еко но ми је и кул ту ре“ (На ци о нал ни про-
свет ни са вет, 2011:56). 
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На осно ву ци ље ва ко је су по ста ви ле над ле жне уста но-
ве у Ср би ји, сти че се ути сак да се при о ри тет но пла ни ра рад 
на ква ли те ту и до ступ но сти обра зо ва ња и вас пи та ња. Ово 
се мо же сма тра ти ра ци о нал ним од го во ром на не за до во ља ва-
ју ће ста ње у по гле ду ни воа ма те ма тич ке, на уч не и је зич ке 
пи сме но сти мла дих (Ба у цал и Па вло вић, 2009; Mar tin, Mul lis 
& Foy, 2008; Mul lis, Mar tin & Foy, 2008). Та ко ђе, де фи ни са-
ни при о ри те ти су у скла ду са пла ни ра ним раз во јем обра зо-
ва ња у дру гим зе мља ма Европ ске уни је (Stra te gic fra me work 
for Euro pean co o pe ra tion in edu ca tion and tra i ning, “ET 2020”, 
2010). У ана ли зи ра ним до ку мен ти ма, уоч љи во је ин си сти-
ра ње на јед на кој за сту пље но сти ин те ре са свих на ро да ко ји 
жи ве у Ср би ји у то ли кој ме ри да је очи глед на иде ја о рав но-
прав но сти је зи ка, тра ди ци је, кул ту ре и дру гих обе леж ја свих 
на ро да Ср би је у обра зо ва њу и вас пи та њу, али је ма ње ја сно 
ка ко ће се раз ви ја ти на ци о нал ни иден ти тет, свест и осе ћа ње 
при пад но сти др жа ви Ср би ји. Рад на стра те ги ји раз во ја обра-
зо ва ња и вас пи та ња до 2020. го ди не је у то ку, та ко да се ко-
нач на ре ше ња и да ље опе ра ци о на ли за ци је тек оче ку ју. 

Шта би мо гло би ти

Кон текст у ком се пла ни ра раз вој обра зо ва ња у Ср би ји 
је и да ље не по во љан. По ред не до стат ка ма те ри јал них и фи-
нан сиј ских сред ста ва за мо дер ни за ци ју и раз вој обра зо ва ња, 
ис тра жи ва ња ука зу ју на ре тра ди ци о на ли за ци ју дру штва ко је 
пру жа от пор сва кој вр сти про ме на: од обра зо ва ња се оче ку је 
да ме ња дру штво, да би то би ло мо гу ће обра зо ва ње тре ба да 
се мо дер ни зу је, при че му дру штво не обез бе ђу је мо дер ни-
за ци ју обра зо ва ња (Мак сић и Па вло вић, 2011а). Ис ку ство са 
про ме на ма ко је су се де си ле у обра зо ва њу у прет ход ној де це-
ни ји го во ри да су би ле ди рект но за ви сне од по ли тич ке вла-
сти и да их ка рак те ри ше дис кон ти ну и тет (Стан ко вић, 2011). 
Спро ве де не про ме не ви де се као не ста бил не и ха о тич не, уз 
ни зак сте пен уче шћа и не га тив не уза јам не пер цеп ци је ак те-
ра вас пит но-обра зов ног про це са (Па вло вић, 2011). Су де ћи 
пре ма бит ним ка рак те ри сти ка ма ак ту ел не дру штве не ели те 
у Ср би ји, она има ума ње ни по тен ци јал да бу де во де ћа сна га 
ко ја ће ини ци ра ти, по др жа ти и спро ве сти про ме не ко је би во-
ди ле у на пре дак (Мак сић и Па вло вић, 2011б).
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Раз ма тра ње про це ду ре од ре ђи ва ња и усло ва за оства ри-
ва ње на ци о нал ног ин те ре са у обра зо ва њу и вас пи та њу отва-
ра број на пи та ња оп шти јег ка рак те ра. Шта је и за ко га на ци-
о нал ни ин те рес у обра зо ва њу у од ре ђе ном вре ме ну? Ка ко би 
мо гао на ци о нал ни ин те рес, ко ји пред ста вља ин те рес гра ђа на 
ко ји жи ве у од ре ђе ној др жав ној за јед ни ци, да пре ва зи ђе ин-
те рес ак ту ел не вла сти и обез бе ди нео п хо дан кон ти ну и тет у 
уво ђе њу про ме на и оства ри ва њу њи хо вих по зи тив них ефе ка-
та? Ка ко у Ср би ји, ко ја је мул ти на ци о нал на, мул ти ет нич ка 
и мул ти кон фе си о нал на, де фи ни са ти ми ни мум за јед нич ких 
ин те ре са ко ји ће обез бе ди ти ло јал ност ње них гра ђа на? Ка ко 
оства ри ти на ци о нал не ци ље ве у кон тек сту гло ба ли за ци је? 
Јед на од гло бал них вред но сти је одр жи ви раз вој др жа ва и 
ге о по ли тич ких за јед ни ца ко ји пред ста вља иза зов за обра зо-
ва ње. Од сва ког по је дин ца тра жи се да пру жи свој од го вор ни 
до при нос дру штве ном раз во ју, што укљу чу је и од го вор ност 
пре ма лич ном раз во ју. 

У вре ме ну у ком жи ви мо угро же но је фи зич ко и мен-
тал но здра вље свих, жи вот не аспи ра ци је мла дих, лич ни и 
на ци о нал ни иден ти тет. Наш за да так је да осми сли мо са да-
шњост и не уни шти мо бу дућ ност. При род на бо гат ства и си-
ро ви не су огра ни че ни ре сур си, а про стор за де ло ва ње на ла зи 
се у окви ру чо ве ка. Обра зо ва ње је сфе ра кроз ко ју се мо же 
де ло ва ти на чо ве ка та ко да раз ви је здра ве аспи ра ци је и ра-
ди на њи хо вом оства ре њу. Штед ња не зна чи са мо од у ста ја ње 
и ли ша ва ње од нео п ход ног, већ мо же би ти и ра ци о нал ни је 
тро ше ње и од ре ђи ва ње хи је рар хи је по тре ба и при о ри те та у 
окви ру њих. У слу ча ју Ср би је, на при мер, то мо гу би ти по-
љо при вре да и екс пло а та ци ја ми не рал них из во ра. Ср би ја има 
не за га ђе но зе мљи ште и во ду, што уз тра ди ци ју ма ло по сед-
нич ке, сва штар ске по љо при вред не про из вод ње и по год ну 
кли му, пред ста вља ре сурс за ор ган ску про из вод њу хра не. 
Ово да ље зна чи да би у окви ру обра зо ва ња, упра во тој обла-
сти мо гла да се да пред ност.

Здра во ра зум ско оче ки ва ње је да ће ути цај ак ту ел не гло-
бал не ре це си је на одр жи ви раз вој у све ту би ти не га ти ван, ка-
ко не по сред но та ко и на ду жи рок. Ако се гло бал не про ме не, 
при хва те као не ми нов ност, он да оне по ста ју кон текст у ко-
ме се де фи ни шу на ци о нал ни ци ље ви. У та квим окол но сти-
ма вре ди раз ми шља ти о иде ји да гло бал не про ме не, па чак и 
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по ре ме ћа ји, мо гу има ти не са мо не га тив не не го и по зи тив не 
ефек те. По зи тив ни ефек ти су мо гу ћи ако гло бал на ре це си-
ја бу де под сти цај за ре де фи ни са ње од но са пре ма на ци о нал-
ним и лич ним ре сур си ма у прав цу обез бе ђи ва ња одр жи вог 
раз во ја на ло кал ном ни воу. У том слу ча ју, одр жи ви раз вој на 
ин тер на ци о нал ном ни воу по ста је ре зул тат одр жи вог раз во ја 
на на ци о нал ном ни воу, а ње га мо гу да оства ре гра ђа ни ко ји 
до се жу одр жи ви лич ни раз вој. Одр жи ви раз вој на на ци о нал-
ном ни воу прет по ста вља пре по зна ва ње при о ри тет них на ци-
о нал них ре сур са и ква ли тет но обра зо ва ње ста нов ни штва за 
њи хо во ко ри шће ње. 

По сто ји осно ва ни страх од ра зних вр ста опа сно сти и 
чак ка та кли змич ног кра ја чо ве чан ства ко ји се мо же де си ти 
без ње го ве све сне на ме ре да се са мо у ни шти. У ова квим окол-
но сти ма, гло бал ни или ин тер на ци о нал ни циљ обра зо ва ња и 
вас пи та ња, ко ји се мо же усво ји ти и на свим дру гим ни во и ма, 
на ци о нал ном и ло кал ном, по ста је раз ви ја ње ду го роч не лич-
не пер спек ти ве уче ни ка. Ра ди се о до при но су про це са обра-
зо ва ња и вас пи та ња, а по себ но основ не и сред ње шко ле, раз-
ви ја њу уве ре ња код мла дих да је жи вот вред ност по се би, из-
гра ђи ва њу све сти о кру ци јал ној уло зи по је дин ца у очу ва њу 
жи вот не сре ди не, и спрем но сти на со ли дар ност у бор би са 
ка та стро фа ма. Уво ђе ње мул ти пер спек ти ви зма у на став не са-
др жа је и ак тив но сти, сми сле но уче ње и ор га ни зо ва ње кон ди-
ци о нал не на ста ве пред ста вља ју оквир ко ји обе ћа ва оства ри-
ва ње ових ци ље ва у вас пит но-обра зов ним уста но ва ма свих 
ни воа (Ђу ри шић-Бо ја но вић, 2005; 2011; Lan ger, 1997; 2000). 

 Да нас се о Ср би ји го во ри као о Цен трал ној Ср би ји 
и Вој во ди ни, без Ко со ва и Ме то хи је. Већ се од де це ни жег 
основ но-школ ског уз ра ста оче ку је да зна ју о то ме ко ју те ри-
то ри ју по кри ва њи хо ва др жа ва, са ко јим др жа ва ма се гра ни-
чи, ко ји на ро ди жи ве у њој, ко ји је зи ци се ту го во ре итд. Шко-
ла ко ја не пру жа ова зна ња ри зи ку је да их мла де ге не ра ци је 
сти чу на дру гим ме сти ма, и из из во ра као што су ин тер нет, 
дру го ви, по ро ди ца, и њи ма да ју пред ност у фор ми ра њу сво-
јих уве ре ња и ста во ва. Шко ла ће из гу би ти бит ку са жи во том 
ако се не бу де ба ви ла бит ним пи та њи ма. До дат ни про блем 
пред ста вља ју кон тро верз не те ме. На при мер: да ли је чо век 
на стао од мај му на или га је ство рио Бог, да ли су хо мо сек-
су ал ци сра мо та или по нос или при род на/дру штве на по ја ва, 
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ка ко две де мо крат ске пар ти је мо гу би ти опо зи ци ја јед на дру-
гој, итд. Шко ла ко ја је за ин те ре со ва на да бу де за ни мљи ва и 
про во ка тив на мо ра да под сти че на раз ми шља ње, не гу је ди-
ја лог и ве жба про це њи ва ње. Не ка од ак ту ел них пи та ња ко ја 
тра же од го вор мо гу би ти: ка ко упо тре би ти мо бил ни те ле фон 
у уче њу или ка ко се за шти ти од сај бер кри ми на ла.

За кљу чак

Стра те ги ја раз во ја обра зо ва ња и вас пи та ња у Ср би ји за 
дру гу де це ни ју XXI ве ка је у из ра ди, док ре ак ци је на ре фор-
ме спро ве де не у прет ход ној де це ни ји ука зу ју на не за до вољ-
ство по стиг ну тим. На уч ном по гле ду на свет, ко ји је од ли ко-
вао со ци ја ли стич ку шко лу и вас пи та ње, до да то је ре ли ги о-
зно ту ма че ње све та (уво ђе њем вер ске на ста ве). У основ ним 
и сред њим шко ла ма при сут но је вас пи та ње у ду ху се дам 
нај број ни јих тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца. 
Пре ма опре де ље њи ма над ле жних ин сти ту ци ја, обра зо ва ње 
и вас пи та ње се ба ви гра ђа ни ном Ср би је: пла ни ра но је вас-
пи та ње мла дих у ду ху по зна ва ња је зи ка, исто ри је и дру гих 
те ко ви на срп ског и свих дру гих на ро да ко ји жи ве на про сто-
ри ма Ср би је. Од го вор на пи та ње да ли по сто ји не што што би 
би ло спе ци фич но за гра ђа ни на Ср би је не мо же се екс пли цит-
но да ти – на ди ден ти те та не ма, или се он у по сто је ћим нор-
ма ти ви ма не ви ди. Је дан од пу те ва ка на ла же њу за јед нич ког 
име ни те ља у вред но сти ма свих на ро да ко ји жи ве у Ср би ји 
мо же би ти про мо ви са ње уни вер зал них вред но сти ко је за сту-
па ју и бра не по сто ја ње чо ве ка и сми сао ње го вог жи во та.
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Sla vi ca Mak sic

THE NA TI O NAL IN TE REST  
IN SER BIAN EDU CA TION

Summary

The pa per ex plo res the is su es re le vant for de fi ning the na
ti o nal in te rest in edu ca tion in Ser bia. No wa days, in the Euro
pean con text, Ser bia is a small co un try that is stag na ting and 
lag ging be hind, torn bet we en the de si re to pre ser ve its na ti o nal 
iden tity and to ta ke part in Euro pean in te gra ti ons. Pri o rity na
ti o nal in te rest in the se cond de ca de of the 21st cen tury is ra i sing 
the qu a lity and ac ces si bi lity of edu ca tion in the co un try. The re
spon si ble in sti tu ti ons send the mes sa ge that Ser bian edu ca ti o nal 
po licy sho uld de fi ne edu ca tion as the key fac tor of pre ser va tion 
and de ve lop ment of na ti o nal and cul tu ral iden tity of the ma jo rity 
na tion and et hnic mi no ri ti es. The plan is to edu ca te the young in 
the spi rit of kno wing the lan gu a ge, hi story and he ri ta ge of the 
Ser bian and all ot her na ti ons li ving on the ter ri tory of Ser bia. 
The an swer to the qu e sti on whet her the re is so met hing dis tin cti ve 
for a Ser bian ci ti zen can not be pro vi ded ex pli citly – the re is no 
su praiden tity, or it can not be seen in the exi sting nor ma ti ve. One 
of the ways to wards fin ding a com mon de no mi na tor in va lu es of 
all na ti ons li ving in Ser bia can be pro mo tion of uni ver sal va lu es 
en su ring su sta i na ble de ve lop ment of the com mu nity and the in di
vi dual. In that per spec ti ve, the main goal of edu ca tion be co mes 
the de ve lop ment of the longterm per so nal per spec ti ve of the le ar
ner: at ti tu de that li fe is a va lue in and of it self, con sci o u sness that 
each in di vi dual has a cru cial ro le in pre ser ving the en vi ron ment, 
and de di ca tion to so li da rity whi le fa cing di sa sters.
Key words: Edu ca tion, na ti o nal in te rest, Ser bia, ci ti zen, su sta i

na ble de ve lop ment, mul ti per spec ti vism, me a ning ful 
le ar ning. 
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