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КРИТИЧКА АНАЛИЗА НОВИХ МЕРА У ОБРАЗОВАЊУ У СРБИЈИ 

 

 У овом тренутку Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) 

доноси велики број мера које се односе на систем образовања: на расправи су нацрти закона 

(о високом образовању, кровни закон о предуниверзитетском образовању из кога ће 

проистећи и закони о предшколском васпитању, за основну и средњу школу, и закон о 

дуалном образовању); концепција гимназије, коју припрема анонимна радна група; 

концепција велике матуре; у току је израда нових основа програма за предшколско васпитање, 

узет je кредит од Светске банке у износу од 50 милиона долара за предшколско васпитање; у 

припреми је  рационализација  мреже школа уз поновно ангажовање Светске банке са чијим 

концептом смо се већ сударали 2009. године када су домаћи стручњаци показали колико је 

погрешан.  

Бројне заинтересоване стране већ су изнеле низ критичких замерки на поједине од 

ових мера. Оно што недостаје јесте сагледавање целине тих нових мера, њихове намере, 

смисла и могућих последица. Овако крупне мере и доста радикални предлози које садрже 

обично почивају на некој новој општој концепцији или стратегији развоја образовања. У 

том случају нужно је прво јавно продискутовати ту нову концепцијску основу, а тек затим, 

изводити појединачне мере. Међутим, у овом случају та општа концепција није експлицирана 

(или је прикривена) и зато је неопходно да се све појединачне мере сагледају у целини  да би 

се могао одгонетнути њихов општи смисао. 

1. Први проблем представља процедура предлагања свих ових мера: а) нема података о 

радним групама које су саставиле ове предлоге (ко их чини, по којим мерилима су 

састављене, транспарентност њиховог рада); б) ниједна од институција значајних за 

образовање (НПС, НСВО, синдикати, универзитети, истраживачке институције) није била 

укључена у припрему нових мера; в) садржај предлога се није могао јавно добити све до 

почетка јавне расправе; г) учесници у расправи могли су своје примедбе саопштавати 

online уз претходно легитимисање, што је, с разлогом, доживљено као облик притиска на 

учеснике у расправи; д) изузетно кратки рокови за јавну расправу (рокови су били 

фактички још краћи, јер се није лако могло доћи до предлога); ђ) расправа о неким 

законским предлозима је била лимитирана тиме што је образац за уношење примедби 
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тражио да се наведе члан предлога закона на који се односе примедбе, чиме је искључена 

дискусија о општем духу и концепцији предлога закона. 

 Оваква процедура примењена је у околностима када још увек постоје релативно 

аутономне институције (као што су национални савети) и тиме је најављено како ће се 

доносити нове образовне мере када не буде било таквих независних институција. 

2. Све предложене мере игноришу постојеће стратешке документе и акционе планове за 

њихово спровођење и поред чињенице да их је усвојила Влада Републике Србије (исте 

политичке опције као и тренутна) и да су они важећи. Треба истаћи да је Стратегија развоја 

образовања у Србији до 2020 прошла веома сложене процедуре провере (јавне расправе у 

разним регионима Србије, преко сајта Министарства, на универзитетима, домаће и стране 

стручне рецензије) и недопустиво је да такав документ игноришу неке анонимне радне групе. 

3. Све предложене мере разарају неке постојеће важне образовне институције - 

националне савете: Национални просветни савет (НПС), Национални савет за високо 

образовање (НСВО), Национални савет за средње образовање и образовање одраслих 

(НССОО. Према новом предлогу укинута је њихова професионална аутономија, не бира их 

Народна скупштина већ министар (може и да их мења по свом нахођењу), или влада (НСВО) 

и оне постају само министрова саветодавна тела чије савете може да не уважи без 

образложења. На тај начин се фактички укидају ове институције, јер губе сваки смисао. 

Дакле, надлежности тих професионалних институција преносе се на министра, министарство 

или Владу који су политичке инстанце. Тиме се у потпуности потире компетентност као 

основни критеријум при одређивању носилаца надлежности. Велика опасност која следи из 

тога јесте још већа политизација чак и чисто стручних образовних мера. 

4. Поред поменутог, ево кључних нових мера које могу имати далекосежне негативне 

последице у образовном систему: 

 Нема ограничења трајања мандата директора школа, именује их и смењује министар 

просвете. Ако им од министра зависи положај, то ће јасно одредити понашање 

директора. Такав директор ће игнорисати став школског колектива, а наставници ће 

морати бити послушни, јер директор доноси одлуке о њиховом запошљавању и 

отпуштању. Ово системски  ограничава аутономију наставника, њихову 

професионалну одговорност и стваралаштво у раду. 

 Министарство уместо НПС доноси одлуке о наставним плановима и програмима и 

одобравању и избору уџбееника. 

 Школски одбор бира локална власт, чак и три представника наставника у школском 

одбору. Тиме се широко отвара могућност доминације локалне политичке власти. 

 По предлогу закона о високом образовању чланове Националног савета за високо 

образовање (НСВО) бира и разрешава Влада Републике Србије и он постаје 

саветодавно тело. Такође, Влада формира Национално тело за акредитацију и проверу 

квалитета. Тим телом управља управни одбор који именује Влада  и оно бира чланове 

КАПК (Комисију за акредитацију и проверу квалитета) – стручног тела које би требало 
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да доноси одлуке. Предвиђено је, такође, да Министарство даје сагласност на 

стандарде за акредитацију  и креира процедуру спољшње провере квалитета 

високошколских институција чиме се крши принцип аутономије КАПК-а који је 

загарантован европским и нашим стандардима. Оваква решења су у дубоком раскораку 

са стандардима ЕУ за обезбеђивање квалитета високог образовања, а акредитација и 

провера квалитета су један од основних инструмента за подстицање квалитета високог 

образовања на основу којих се даје одобрење за рад високошколских установа. 

Међутим, предложена решења суштински ограничавају аутономију ових тела 

значајних за развој високог образовања, а тиме и аутономију универзитета и отварају 

широке могућности за политичке утицаје на процес акредитације, давање дозволе за 

рад  и обезбеђивање квалитета високошколских установа. 

 Увођење дуалног образовања само по себи није проблем, али јесте превелики значај 

који се том маргиналном облику образовања даје под притиском политике. Кључни 

проблем је што тај пренаглашени облик образовања нема никакав развојни карактер 

(насупрот томе,на пример, образовање сеоског становништва има далеко већи значај за 

развој Србије јер око 40% становништва живи на селу а потпуно је запостављено). За 

разлику од тога, постојећи стратешки документи виде у квалитетном високом 

образовању главни развојни ресурс земље. Додатни проблем са предлозима у закону о 

дуалном образовању јесте опасност од радне експлоатације ученика (35 радних сати 

недељно за малолетнике). С друге стране, велика пажња која се у јавности посвећује 

том елементарном облику образовања прикрива суштинске проблеме образовања, пре 

свега проблеме ниског квалитета образовања у целини. 

 Инклузивно опредељење нашег образовног система (уведено без озбиљне припреме 

2009. године у ”кровном” закону) и даље је остављено на муку и бригу наставницима и 

родитељима без иједне суштинске мере подршке од стране система.  

 Апсурд у неким предложеним мерама јесте редослед потеза: разматра се концепција 

велике матуре, а концепција гимназије је тек у припреми. Концепција матуре је у 

раскораку са декларисаним развојем ученичких кључних компетенција за 21. век 

(међупредметних, преузетих из ЕУ докумената), јер се састоји из традиционалних 

садржаја неколико предмета. 

5. Када се сагледа целина предложених нових мера,  до краја је јасно да је предлагач оваквих 

измена био заинтересован, пре свега, за питања управљања и руковођења образовањем и 

његове контроле, јер се највећи део крупних новина односи управо на те аспекте. Радикалне  

новине које се предлажу указују на општу концепцију (намере) предлагача: централизација 

моћи одлучивања и  снажна концентрација моћи у рукама министра (понекад 

„маскирана“ у формулацији да одлуке доноси Влада). Министар постаје нека врста менаџера 

образовног система у целини, а уопште нема основе за веровање да је министарство 

компетентно за те надлежности (уосталом, зато су формирани савети са извршним 

овлашћењима и заводи за унапређивање и вредновање образовања). Таква расподела 

надлежности у области образовања у дубоком је раскораку са савременим схватањима 

децентрализације и деконцентрације моћи одлучивања, које се заснивају на принципу 

кометентности. Концентрација моћи одлучивања у рукама министра, министарства, Владе и 
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локалне самоуправе имаће као директну последицу и високу политизацију образовања,  јер 

су све полуге просветне власти у рукама политичке власти. 

6. Опседнутост предлагача нових мера контролом образовања нужно води запостављању 

других проблема, а пре свега кључног проблема - квалитета образовања. Систем контроле 

образовања на свим нивоимаа, битно умањена аутономија образовних институција и 

наставника, велика зависност школа и наставника од директора водиће још већој 

пасивизацији и апатији школа и наставника и још израженијем паду квалитета нашег 

образовања и његових исхода. 

7. За ваљану процену могућих ефеката нових мера веома је важно сагледати чега нема у 

планираним мерама. Ево само неких важних питања које предлози нових мера не обухватају 

(или се понављају декларативне формулације из постојећих закона а нема предлога ресурса и 

механизама за њихову примену): 

 Иако је мото стратегије Европа 2020 иновативност и паметан раст, овде нема ниједне 

иновације нити подстицаја образовним институцијама и наставницима да на њима раде 

(чак ни у виду експерименталних школа, програма, метода рада, видова организације и 

сл.). 

 Систем финансирања није искоришћен  као најмоћнији инструмент за подстицање 

развоја квалитета образовања и његове релевантности (значаја за развој). 

 Иако се помиње професионални развој наставника, нема ниједне озбиљне мере за 

професионализацију професије наставника (унапређивање иницијалног образовања и 

стручног усавршавања наставника, развој делатног система напредовања и 

награђивања наставника који раде на начин који води високим резултатима). 

 Развојни план школе, изузетан инструмент за анимирање и активирање школа, за 

изградњу специфичног профила и етоса сваке школе и развој праве аутономије, није 

подржан никаквим озбиљним подстицајима и тиме остаје пука декларација. 

 За оснаживање стручно-педагошког надзора (који и сада постоји само на папиру) нису 

предвиђене никакве стварне мере ( значајно повећање број саветника, њихова 

темељита обука, итд).   

 Васпитна функција школе је и даље пука декларација. Нема предлога да се подрже 

иновативне методе наставе/учења (активне, кооперативне методе, пројекатска настава, 

и сл.) нити разуђени облици ваннаставних и ваншколских активности (спортске и 

културне активности у школи и у заједници, слободне, изборне, факултативне и  

истраживачке активности, еколошке, филантропскее акције, итд) које имају огромни 

васпитни потенцијал. Све те активности могу имати ефекта само ако се створе услови 

за њихово спровођење, ако улазе у структуру радног времена наставника и ако их 

систем вредновања школа препознаје и подржава.    

 Ако се имају на уму све негативне крупне мере које су садржане у предлозима и 

све оно што је изостављено у тим предлозима са великом вероватноћом се може 

очекивати  даља деградација нашег система образовања и његових учинака.  


