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

** Чла нак пред ста вља ре зул тат ра да на Про јек ту „Уна пре ђи ва ње ква ли те та и 
до ступ но сти обра зо ва ња у про це си ма мо дер ни за ци је Ср би је”, број 47008 
(2011-2014), и „Од под сти ца ња ини ци ја ти ве, са рад ње, ства ра ла штва у обра-
зо ва њу до но вих уло га и иден ти те та у дру штву” бр. 179034 (2011-2014) чи ју 
ре а ли за ци ју фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу-
бли ке Ср би је.

ЗоранАврамовић*

ПРО БЛЕ МИ МО ДЕР НИ ЗА ЦИЈЕ 
ОБРА ЗО ВА ЊА У СР БИ ЈИ**

Сажетак

У ра ду се нај пре раз ма тра зна че ње пој ма мо дер ни за ци ја 
обра зо ва ња. Ука зу је се на раз ли чи те са др жа је мо дер ни за ци је у 
основ ном, сред њем и ви со ком обра зо ва њу. У сна жној кам па њи за 
мо дер ни за ци ју обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји, ола ко се пре шло 
пре ко не га тив них со ци јал них по сле ди ца ових про це са или дру гим 
ре чи ма, из о ста ла је ре флек сив на прак са про ме на. Под вла чи се чи
ње ни ца гра ђа ни за ци је дру штва и ја ча ње егоори јен та ци је у Ср би
ји. Кри тич ки се ана ли зи ра од нос до ми на ци је ме ђу на род них стан
дар да и по ти ски ва ње ауто но ми је срп ског обра зо ва ња. Твр ди се 
да „од лив мо зго ва” ни је до при нос мо дер ни за ци ји обра зо ва ња у Ср
би ји. Раз ма тра се учи нак при ват не сво ји не у обра зо ва њу на ква
ли тет и ефи ка сност. Уло га обра зо ва ња у но вој прак си тр жи шта 
ра да и по раст не за по сле но сти, кри тич ки се раз ма тра са ста но
ви шта мо дер ни за ци је. Од нос по ли тич ког и струч ног чи ни о ца у 
про це су до но ше ња обра зов них од лу ка, као и кон цепт обра зов не 
по ли ти ке, та ко ђе је пред мет ана ли зе. У за кључ ку се твр ди да мо
дер ни за ци ја обра зо ва ња ни је са мо уна пре ђи ва ње ове дру штве не 
де лат но сти већ и про ме на ко ја има и не га тив не ефек те.
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Кључ не ре чи: мо дер ни за ци ја, обра зо ва ње, обра зов на по ли
ти ка, Ре пу бли ка Ср би ја

Мо дер ни за ци ја обра зо ва ња  
као об лик ре фор ме 

По јам мо дер ни за ци је озна ча ва про цес про ме на ин сти-
ту ци ја, по ли тич ког си сте ма и вред но сних усме ре ња. Овај 
про цес је за пра во ре фор ма ста би ли зо ва них струк ту ра на сле-
ђа ко ја омо гу ћа ва усва ја ње дру штве них про ме на и под сти-
ца ња све ко ли ког раз во ја. То је дру штво тр жи шне при вре де, 
де мо крат ске по ли ти ке, и њи ма при ла го ђе ним вред но сних 
си сте ма (Ан то нић, 2009; Гли го ров, 1990). У све сло же ни јој 
струк ту ри дру штва, мо дер ни за циј ски про це си у по је ди ним 
обла сти ма дру штва као што је обра зо ва ње (ни)су по ве за ни са 
дру гим сег мен ти ма дру штва као што су сма њи ва ње си ро ма-
штва, очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та, по бољ ша ње обра-
зов не ин фра струк ту ре (објек ти, на став на сред ства). За оце ну 
ових про це са (ре фор ми) зна чај но је оце ни ти ко ли ко су оства-
ре ни по ста вље ни ци ље ви, али пре то га нео п ход на је и ана ли-
за са мих ци ље ва – обра зо ва ње као јед на ка мо гућ ност за све 
чла но ве дру штва, по ди за ње обра зов ног ни воа, при пре ма ње 
мла дих за дру штве не уло ге, успе шна со ци ја ли за ци ја (зна ње 
и ак тив но гра ђан ство).

Обра зо ва ње је би ло основ на по лу га мо дер ни за ци је и 
раз во ја срп ског дру штва. Са сво јим уста но ва ма и лич но сти-
ма ства ра ло је усло ве за но ве на чи не про из вод ње, за ши ре ње 
ур ба ни за ци је, ве ћу по кре тљи вост ста нов ни штва, уте ме ље-
ње на ци о нал ног иден ти те та, сна жни ју про фе си о на ли за ци ју 
ра да, ства ра ње но вих ели та, прав но уре ђе ње др жа ве. Као и 
у дру гим европ ским дру штви ма и у Ср би ји ства ра ње и ши-
ре ње на уч них зна ња пре суд но ути че на мо дер ни за ци ју дру-
штве ног и др жав ног жи во та (Авра мо вић, 2005).

У про те клих два ве ка обра зо ва ње у Ср би ји је има ло 
сво је успо не и па до ве али се од ви ја ло у на ци о нал ним окви-
ри ма (са из у зет ком ју го сло вен ске исто ри је). Ка рак тер и са-
др жај мо дер ни за ци је обра зо ва ња у Ср би ји се ме ња по чет ком 
XXI ве ка. Тач ни је са по ли тич ким про ме на у Ср би ји од 2000. 
го ди не, мо дер ни за ци ја обра зо ва ња се раз у ме ва на дво стру ки 
на чин: 1) угле да ње на ЕУ стан дар де, оса вре ме њи ва ње шко ле 
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по том мо де лу (ПО О ПУС, 2011) 2) обра зо ва ње је у ди рект ној 
функ ци ји еко ном ског, по ли тич ког и дру штве ног ре фор ми са-
ња Ре пу бли ке Ср би је.

У овом ра ду пред мет ис тра жи ва ња су со ци јал не по сле-
ди це мо дер ни за ци је срп ског обра зо ва ња.

Фор си ра ње гра ђан ског дру штва  
и егоори јен та ци ја у обра зо ва њу. 

Фор си ра ње за пад ног мо де ла ка пи та ли зма у Ре пу бли ци 
Ср би ји иза зи ва и иза зи ва ће круп не дру штве не про бле ме а 
са мим тим и обра зов не. На овом при ме ру по твр ђу је се прет-
по став ка да је обра зо ва ње ин стру мент дру штва и др жа ве. Од 
2000. го ди не срп ско дру штво се струк ту и ра по мо де лу За па-
да а обра зо ва ње сле ди европ ске стан дар де. 

Во де ће дру штве не вред но сти са вре ме ног срп ског дру-
штва су ори јен та ци ја на соп стве но до бро, ин ди ви ду а ли зам, 
праг ма ти зам, опор ту ни зам, на пре дак (Ја ње то вић, 1997, Јок-
си мо вић, 2001, Мак сић, 2006). Ути ли тар не вред но сти су 
основ на вред но сна ори јен та ци ја у гра ђан ско-ка пи та ли стич-
ком дру штву, дру штву у ко ме по је дин ци пли ва ју у „ле де ној 
во ди се бич ног ра чу на”. 

Ов де ука зу јем на два дру штве на из во ра его-ори јен та-
ци је у обра зов ном по љу. Ср би ја по ста је део над на ци о нал-
них европ ских ин те гра ци ја. Обра зо ва ње је део ства ра ња је-
дин стве ног, стан дар ди зо ва ног си сте ма на про сто ру др жа ва 
чла ни ца Европ ске Уни је. Ме ђу тим, не ја сно ћа се по ка зу је у 
пре ци зи ра њу ра спо на оба ве зних, по жељ них и ауто ном них 
вред но сти европ ских по ве зи ва ња. До го дио се за о крет у по-
след њих де сет го ди на: гра ђан ско дру штво ЕУ и ње го ве вред-
но сти су по ста вље ни из над на ци о нал ног иден ти те та. 

Ре фор ма обра зо ва ња је у функ ци ји ова кве ви зи је мо-
дер ни за ци је Ср би је Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла је 
2002. про грам ре фор ме обра зо ва ња („Ква ли тет но обра зо ва-
ње за све”) чи ји су ци ље ви де фи ни са ни на сле де ћи на чин: 1) 
обра зов ни си стем тре ба да до при не се еко ном ском опо рав ку 
зе мље, 2) по др шка де мо крат ском (де цен тра ли за ци ја) раз во ју 
дру штва, 3) по др шка бу ду ћој европ ској ин те гра ци ји зе мље. 
(Ови ци ље ви се по на вља ју у свим до ку мен ти ма Ми ни стар-
ства про све те и спор та о ре фор ми обра зо ва ња 2002, 2003, 
2004. го ди не.)
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Основ ни циљ та ко схва ће не мо дер ни за ци је обра зо ва ња 
је угра ђи ва ња гра ђан ских вред но сти у школ ске про гра ме, и 
зна чај на ре дук ци ја обра зов ног и вред но сног на сле ђа. Све је 
ја ча тен ден ци ја ја ча ња над на ци о нал них вред но сти у обра зо-
ва њу Ре пу бли ке Ср би је (Авра мо вић, 2003).

Его-ори јен та ци ја ни је тра ди ци о нал на вред но сна ка-
рак те ри сти ка срп ског дру штва. Тра ди ци о нал ни со ли да ри-
зам (са бор ност) по ти ску ју его и зам, грам зи вост и по хлеп ност. 
(У дру гој ва ри јан ти гло ба ли зам по ти ску је на ци о нал ну тра-
ди ци ју.) Обра зов ни са др жа ји у Ре пу бли ци Ср би ји по ти ску ју 
еле мен те тра ди ци о нал ног иден ти те та у ко рист гра ђа ни стич-
ког (про гра ми, уџ бе ни ци). 

 Нај зад, пи та ње је да ли је мо дер ни за ци ја схва ће на као 
ја ча ње его-ори јен та ци је у дру штву и пре у зи ма ње за пад них 
вред но сти де фи ни са них као стан дар ди, до пу на, тран сфор ма-
ци ја или про ме на срп ског ауто ном ног обра зов ног и кул тур-
ног иден ти те та?

Ра ди се о про ме ни на ци о нал ног и дру штве ног иден ти-
те та по сред ством обра зо ва ња. Да ли је то до бро за гра ђа не 
Ср би је и срп ску на ци ју? 

 На сто ја ње да се уни вер за ли зу је је дан дру штве ни мо-
дел пре ви ђа чи ње ни цу да сва ко дру штво има сво је спе ци-
фич не исто риј ске и струк тур не про бле ме. Не мо гу се ме ха-
нич ки пре са ђи ва ти ин сти ту ци је из јед ног на дру го кул тур но 
и по ли тич ко ис ку ство. Фор си ра ње стра ног ис ку ства мо же да 
нас уве де у по ље мо рал не хе те ро но ми је. У су прот ном, до би-
ће мо по ку шај ства ра ња но вог чо ве ка али ово га пу та то не ће 
би ти „ко му ни ста” већ ”гра ђа нин„. Као да се гра ђа нин мо же 
одво ји ти од сво је објек тив не на ци о нал но сти.

На ци о нал но (срп ско) обра зо ва ње се при ла го ђа ва про-
це си ма мо дер ни за ци је (ве стер ни за ци је) али се то ме опи ру 
тра ди ци о нал ни еле мен ти дру штва – по ро ди ца, цр ква, еп ска 
на ци о нал на свест, ми то ло шки си сте ми. Су срет са мо дер ним 
не мо же се из бе ћи. Пи та ње је за обра зов ни си стем као и за 
кре а то ре обра зов не по ли ти ке и дру штве ног раз во ја да ли 
его и стич ком дру штву тре ба да ти пред ност у од но су на со-
ли да ри стич ко. Бри га за дру штво је по ти сну та у од но су на 
ства ра ње ма лог (и ве ли ког) ка пи та ли сте.
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Де мо граф ска уз бу на у Ср би ји  
– шта чи ни обра зо ва ње? 

Да ли под мо дер ни за ци јом дру штва под ра зу ме ва мо 
ста ре ње ста нов ни штва, од но сно пад на та ли те та? Пи та ње је 
ре то рич ко. У Ре пу бли ци Ср би ји, овај про блем је дра ма ти чан. 
Тра гич не исто риј ске окол но сти, ра то ви и по ги би је сто ти не 
хи ља да му шка ра ца у нај про дук тив ни јем жи вот ном до бу, ме-
ђу на уч ни ци ма се да нас ис ти чу као кључ ни раз лог сма ње ња 
при род ног при ра шта ја. Ово ме тре ба до да ти и број за кљу че-
них и раз ве де них бра ко ва. У 2010. го ди ни нај ви ше раз во да је 
би ло од пр ве до че твр те го ди не бра ка 24, 4. од сто. Али, ра сте 
и број раз во да по сле 25 го ди на (12.2 од сто).

 Пре ма по да ци ма Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку у Ср-
би ји при род ни при ра штај је у ми ну су 3,5 % а то зна чи да око 
35.000 љу ди ви ше уме ре не го што се ро ди. Са мо у осам оп-
шти на ви ше је ро ђе но не го што је умр ло. По про це ни де мо-
гра фа ка да би же не по че ле да ра ђа ју че тво ро, пе то ро де це, и 
на ред них де це ни ја Ср би би на док на ди ли гу би так ста нов ни-
штва. „Сва ка пе та же на у Ср би ји (без Ко со ва) из ме ђу 30 и 34. 
го ди не по по пи су из 2002. би ла је без де це.”(Ра ше вић, 2011). 
На дру гој стра ни, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци-
јал не по ли ти ке и Ми ни стар ство здра вља су из вр шни ор га ни 
ко ји су за ду же ни за спро во ђе ње по ли ти ке, па и по пу ла ци о не 
по ли ти ке и ме ра ко је се ти чу со ци јал них усло ва и здрав стве-
ног ста ња де це и ста нов ни штва Ре пу бли ке Ср би је. Где је у 
по пу ла ци о ној по ли ти ци Ми ни стар ство про све те и на у ке?

 Да ли си стем обра зо ва ња има не ку уло гу у пре у сме ра-
ва њу де мо граф ских то ко ва у Ре пу бли ци Ср би ји? Не ко ли ко 
еле ме на та си сте ма обра зо ва ња мо же да има по зи тив ну функ-
ци ју: на став ни пла но ви и про гра ми, уџ бе ни ци, део про фе си-
о нал ног уса вр ша ва ња на став ни ка, са рад ња са ро ди те љи ма, 
се ми на ри. Тре ба ис тра жи ти да ли по сто је ћи са др жа ји на-
став них про гра ма и уџ бе ни ка ре а гу је на де по пу ла ци ју. Да ли 
у обра зо ва њу има 1) зна ња о ста нов ни штву као суп стан ци 
сва ке на ци је, 2) да ли обра зо ва ње пре но си од ре ђе не вред но-
сти (нор ме по на ша ња, по зи тив ни ста во ви пре ма де ци) о об-
на вља њу ста нов ни штва?

 По ред дру гих др жав них ин сти ту ци ја, обра зо ва ње је 
од го вор но у ши ро ком си сте му по пу ла ци о не по ли ти ке у сми-
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слу об на вља ња ста нов ни штва. Очи глед но је од су ство бри ге 
шко ле за ра ђа ње де це, за до при нос по пу ла ци о ној по ли ти ци. 
И уме сто да се си стем обра зо ва ња по за ба ви соп стве ним ме-
ха ни зми ма ко ји ма се ути че на про ме ну ова квог ста ња, на ша 
обра зов на по ли ти ка са мо кон ста ту је овај про блем са да ле ко-
се жним по сле ди ца ма и ба ви се „про јек том бес плат них уџ бе-
ни ка”.

Про ме на, гу би так, од бра на  
на ци о нал ног кул тур ног иден ти те та  

у си сте му образовања 
Си стем обра зо ва ња је чу вар и пре но си лац на ци о нал-

ног кул тур ног иден ти те та, оног об ли ка ко лек тив не и по је-
ди нач не све сти, зна ња и вред но сти, по на ша ња ко ји по ка зу-
ју при пад ност јед ној за јед ни ци, а при пад ност се пре по зна је 
по сред ством сим бо ла и њи хо вих зна че ња као што су је зик, 
ре ли ги ја, тра ди ци ја, оби ча ји (Стју арт, 1994). Шко ла ин сти-
ту ци о на ли зу је иден ти тет ску сли ку на ци је са др жа ји ма из 
соп стве не и ино стра них кул ту ра. Пи та ње је у ком су од но-
су на ци о нал не и ин тер на ци о нал не иден ти тет ске вред но сти. 
Си гур но је да се у од но су на да љу и бли жу про шлост овај 
раз мак сма њу је за хва љу ју ћи гло ба ли за циј ским и евро ин те-
гра циј ским про це си ма. 

По ве за на са гло бал ним, ме ди ји ма и ин тер не том, гло ба-
ли за ци ја је ство ри ла умре же но дру штво и кул тур ни су пер-
мар кет у ко ме се ди рект но за до во ља ва ју по тре бе за ко му ни-
ка ци јом, оде ва њем, ста но ва њем, на чи ном жи во та. Ка кве су 
обра зов не по сле ди це ова квих бр зих, ду бо ких и об у хват них 
иден ти тет ских иза зо ва у Ср би ји? 

У усло ви ма тр жи шно-де мо крат ског по рет ка, срп ско 
обра зо ва ње је из ло же но раз ли чи тим ин те ре сним и по ли-
тич ким при ти сци ма. Али, тре ба има ти на уму да ни је сва ка 
за ин те ре со ва ност за са др жај обра зо ва ње, до бро на мер на, ра-
ци о нал на и при хва тљи ва. Та ко, зах те ви за ре фор му пред мет-
них са др жа ја мо гу да бу ду екс пли цит но на пад на на ци о нал-
ни иден ти тет. Они нај че шће до ла зе из не ких не струч них али 
јав но агре сив них не вла ди них ор га ни за ци ја и по је ди на ца. 
При ме ра ра ди, по ку шај да се те ма „ге но ци да у Сре бре ни ци” 
уве де у школ ске про гра ме од стра не пред сед ни ка не вла ди не 
ор га ни за ци је Гра ђан ске ини ци ја ти ве, ти пи чан је не струч ни 
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на пад на ку ри ку лум са дра стич ним со ци ја ли за циј ским по-
сле ди ца ма (Авра мо вић, З. „Уте ри ва ње ге но ци да у шко лу“, 
НСПМ, 11. 4. 2010)

Ме ђу тим, не тре ба за не ма ри ти и при су ство не на ци о-
нал них иден ти тет ских вред но сти и у слу жбе ном (ви дљи вом) 
ку ри ку лу му. У срп ском ку ри ку лу му до ми ни ра ју над на ци о-
нал не вред но сти (европ ске ин те гра ци је, гло ба ли стич ки при-
ме ри, раз вој де мо кра ти је и људ ских пра ва, мар ги на ли за ци ја 
тра ди ци је, со ци ја ли за ци ја гра ђа ни на); (Авра мо вић, 2003).

Је зик и пи смо су на по себ ном уда ру но вих по гле да на 
иден ти тет. Не са мо да се ква ри је зик ан гли ци зми ма, већ се 
го то во си сте мат ски по ти ску је ћи ри ли ца као пи смо срп ског 
је зи ка. Оно што је по че так ци ви ли за ци је (пи смо), што по сто-
ји осам ве ко ва у срп ској кул ту ри, убр за но се по ти ску је из 
на ших шко ла и јав ног жи во та. И по ред устав не нор ме, обра-
зов на по ли ти ка ни шта не чи ни да за шти ти ову ве ков ну иден-
ти тет ску вред ност у шко ла ма Ре пу бли ке Ср би је.

Дру га по тен ци јал на опа сност за срп ски је зик је уче ње 
стра ног је зи ка у пред школ ском уз ра сту. У бе о град ским вр-
ти ћи ма 18.000 пред шко ла ца уз ра ста од пет и по го ди на учи 
ен гле ски” („Пред школ ци ре ци ту ју на ен гле ском”, По ли ти ка, 
22. ја ну а ра 2011). Ка ко раз у ме ти ову чи ње ни цу? Бар три од-
го во ра по сто је: 1) тен ден циј ски мо гу у бу дућ но сти сви пред-
школ ци да уче ен гле ски; 2) да се при ла го ђа ва мо та квој тен-
ден ци ји, 3) не ка ства ри иду ка ко иду.

Иден ти тет ске на ци о нал не вред но сти се по ти ску ју, при-
ла го ђа ва ју над на ци о нал ном прав цу, тран сфор ми шу, у ку ри-
ку лу му, као и у школ ским уџ бе ни ци ма. Срп ско обра зо ва ње 
отва ра ши ром вра та мо дер ном кон цеп ту иден ти те та у свом 
ку ри ку лу му, а то зна чи да је су бјек тив ни иден ти тет при-
мар ни ји од ко лек тив ног, ин тер на ци о нал ни од на ци о нал ног. 
Иден ти тет је из бор и ин ди ви ду ал но де ла ње а не усва ја ње 
тра ди ци јом об ли ко ва них вред но сти. 

Па жљи ва ана ли за Ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та ња у 
За ко ну o осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња од 2009. 
го ди не по ка зу је де се нај ве ћа па жња по све ћу је раз во ју и оспо-
со бља ва њу лич но сти уче ни ка. Од 15 ци ље ва са мо се је дан 
(14) циљ од но си на ко лек тив не вред но сти и то на ци о нал ног 
кул тур ног иден ти те та срп ског на ро да и на ци о нал них ма њи-
на. Исти при го вор мо же да се ста ви и на члан 5 ко ји од ре ђу је 



Зо ран Авра мо вић ПРО БЛЕ МИ МО ДЕР НИ ЗА ЦИЈЕ ...

16

Оп ште ис хо де и стан дар де обра зо ва ња и вас пи та ња. На гла-
ша ва се оба ве за си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња да уче ни ке 
оспо со би за 10 ис хо да (зна ње, уче ње, тим ски рад, упра вља ње, 
од нос пре ма ин фор ма ци ја ма, ко му ни ка ци ја, упо тре ба на у ке 
и тех но ло ги је, свет као це ли на, од нос пре ма про ме на ма). Не-
ма, ви ди мо, по што ва ња вред но сти сво је на ци је.

Основ на функ ци ја шко ле је уче нич ко усва ја ње ме ђу на-
род них нор ми обра зо ва њу, о де мо кра ти ји и људ ским (де чи-
јим) пра ви ма, под сти ца ње европ ских вред но сти (као да је то 
оп ште по зна то) уче ње ен гле ског је зи ка у вр ти ћу, се ку ла ри-
за ци ја, учла ње ње у сај бер за јед ни цу, дру же ње на Феј сбу ку. 
Уме сто ста бил ног на ци о нал ног иден ти те та ства ра се мо де-
ран флек си би лан, ли чан, ино ва ти ван, про мен љив. Па ипак, 
не ма до ка за да оно што је у про шло сти тре ба да бу де у бу дућ-
но сти. Тра ди ци ја је нај ра ци о нал ни ја мо гу ћа осно ва за из бор 
из ме ђу раз ли чи тих об ли ка мо дер но сти. У са вре ме ном свет-
ском дру штву са но вим тех но ло ги ја ма и агре сив ном бор бом 
на по ли тич кој и еко ном ској сце ни, на ци о нал на обра зо ва ња, 
се су о ча ва ју са од луч ним ис пи том: хо ће ли се уто пи ти у 
иден ти тет сло бод но лу та ју ћег по је дин ца или ће од бра ни ти 
ко лек тив не вред но сти по сто ја ња? Срп ско обра зо ва ње мо ра ће 
ја сно и пре ци зно да од го во ри на ово пи та ње.

Да ли је су жа ва ње ауто но ми је  
до при нос мо дер ни за ци ји? 

Срп ска тра ди ци ја у обра зо ва њу би ла је др жа во твор на 
(Ђу ро вић, 2003, Ди мић, 2003). Др жа ва је до но си ла од лу ке 
о осни ва њу шко ла и уни вер зи те та, о упут стви ма за рад на-
став ни ка, по ста вља ла ди рек то ре и на став ни ке, од ре ђи ва ла 
на став ни про грам, од ре ђи ва ла санк ци је за кр ше ње про пи са, 
ини ци ра ла ре фор ме. Над зор над основ ним и сред њим обра-
зо ва њем др жа ва је ра зним об ли ци ма, кон тро ли са ла од 1804. 
до 2000. го ди не (Авра мо вић, 2005).

 Та кав од нос ни је има ла пре ма уни вер зи тет ском обра-
зо ва њу. Пи та ње ауто но ми је ви со ког обра зо ва ња под ра зу ме ва 
сте пен не за ви сно сти обра зо ва ња од др жав не вла сти. Тај сте-
пен је био од ре ђи ван у за ви сно сти од дру штве ног раз до бља и 
по ли тич ког по рет ка вла сти. По јам ауто но ми је озна ча ва сло-
бо ду да се уна пре ђу ју зна ња и вред но сти у си сте му обра зо-
ва ња. На уни вер зи тет ском ступ њу обра зо ва ња, ауто но ми ја 
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зна чи и за др жа ва ње не за ви сне ева лу а ци је оства ре них ре зул-
та та.

Ако се пра те до ку мен та о мо дер ни за ци ји обра зо ва ња у 
Ср би ји од 2000. го ди не, он да се мо же за кљу чи ти да се је дан 
пра вац европ ских ин те гра ци ја, од ви јао на те ре ну по ве зи ва-
ња са европ ским ин сти ту ци ја ма ко је се на ди рек тан или по-
сре дан на чин ба ве обра зо ва њем. Та ко, у књи зи Ква ли тет но 
обра зо ва ње за све –иза зо ви ре фор ме обра зо ва ња у Ср би ји, 
(2004: 165.) на во ди се спи сак уста но ва ко је су узе ле уче шће у 
ре фор ми срп ског обра зо ва ња - Свет ска бан ка, UNI CEF, Фонд 
за отво ре но дру штво, Фин ска, UNE SCO, Са вет Евро пе, CI-
DA, Kанада, SDC, Швај цар ска, про грам „CARDS” Twin ning 
Pro je kat (Вла да Аустри је). 

На ни воу уни вер зи тет ског обра зо ва ња ауто но ми ја је 
ис ти сну та из др жав них и при ват них ин сти ту ци ја. Бо лоњ-
ски мо дел сту ди ра ња је мо дер ни за циј ски ко рак ко ји озна ча ва 
под ре ђи ва ња ауто но ми је уни вер зи те та европ ском ви со ко-
школ ском стан дар ду. (Авра мо вић, 2002). У Ре пу бли ци Ср би-
ји, до нет је За кон 2005. го ди на у ко ме је опе ра ци о на ли зо ва-
на Бо лоњ ска де кла ра ци ја ко ја ста вља на гла сак на цен трал ну 
уло гу уни вер зи те та у раз во ју кул тур них ди мен зи ја Евро пе. 
Ауто но ми ја до би ја са свим но во зна че ње и у усло ви ма при-
ват но-тр жи шног обра зо ва ња. При ват ни уни вер зи те ти су за-
пра во пре да ли ауто но ми ју у ру ке вла сник уни вер зи те та. Од-
лу ка вла сни ка је од лу ка ко ја за ди ре у све еле мен те на став ног 
про це са. 

Са 2000. го ди ном, ова ко прак ти ко ва на са мо стал ност 
обра зо ва ња у Ср би ји се ко ре ни то ме ња. Др жав на ре гу ла ти ва 
сла би у од но су на европ ске стан дар де а бо лоњ ски си стем по-
ти ску је ауто но ми ју уни вер зи те та.

Да кле, мо дер ни за ци ја обра зо ва ња Ре пу бли ке Ср би је, 
де фи ни са на иде о ло ги јом европ ских ин те гра ци ја има ла је два 
то ка: 1) укљу чи ва ње ра зних европ ских уста но ва у про је кат 
ре фор ме обра зо ва ња, 2) про е вроп ске вред но сти у са др жа ји-
ма на став них про гра ма и уџ бе ни ка.

А ка кве су при ли ке да нас, на пре ла ску у но ви ми ле-
ни јум? По чет ком тре ћег ми ле ни ју ма, Евро па ша ље сво је 
еми са ре да об ли ку ју срп ско обра зо ва ње, та ко што на ме ћу 
стан дар де. При ста ли це мо дер ни за ци је го во ре о „ин те гра-
ци ји у ме ђу на род ну за јед ни цу”, „о при бли жа ва њу Евро пи” 
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срп ског обра зо ва ња. Ме ђу тим, ни је дан ауто ри тет у обла сти 
обра зо ва ња ни је у про шло сти а ни да нас до во дио у пи та ње 
отво ре ност срп ског обра зо ва ња за европ ске те ко ви не. Пи та-
ње је увек би ло у ме ри и рав но те жи овог од но са. Уко ли ко 
„европ ска мо дер ни за ци ја у обра зо ва њу” под ра зу ме ва пре у-
зи ма ње европ ских за ко на, европ ских ин сти ту ци ја, на став-
них пла но ва и про гра ма, ини ци јал но обра зо ва ње и уса вр-
ша ва ње на став ни ка, кон цеп те уџ бе ни ка, си сте ма ева лу а ци је 
он да се мо же го во ри ти о иш че за ва њу на ци о нал ног обра зо-
ва ња. Су прот на оп ци ја, ис кљу чи во на ци о нал но обра зо ва ње, 
нео ствар љи ва је, бу ду ћи да је обра зо ва ње по при ро ди ства ри 
отво ре но, про пу стљи во, ко му ни ка циј ско. Ка ко ће се раз ре-
ши ти овај од нос не за ви си са мо од ар гу ме на та и сна ге ауто-
ри те та у обла сти обра зо ва ња. По ли тич ка во ља се ме ша и у 
ово под руч је ко лек тив ног жи во та и од на чи на по ве зи ва ња 
по ли тич ких сна га ко је до но се од лу ке и при ста ли ца од ре ђе-
них кон цеп ци ја обра зов не по ли ти ке за ви си да љи раз во ја од-
но са на ци о нал ног и ино стра ног (европ ског) обра зо ва ња и у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Си гур но је са мо јед но: у ме дер ни за циј-
ским про це си ма од 2000. го ди не гу би се ауто но ми ја а ја ча ју 
европ ски стан дар ди. Ка кви су со ци јал ни и по ли тич ки ре зул-
та ти ова ко кон цеп ту а ли зо ва ног и прак ти ко ва ног про це са мо-
дер ни за ци је? Ако се по гле да учи нак обра зо ва ња у спољ но-
по ли тич кој ори јен та ци ји др жа ве Ср би је, он да за про те клих 
де сет го ди на ни је учи ње но ни шта или тач ни је, ско ро ни шта. 
Ср би ја је још да ле ко од ка пи ја ЕУ. Од 2001. до 2006. Ср би ја 
уче ству је у про це су ста би ли за ци је и при дру жи ва ња, 2005. 
го ди не, европ ска ко ми си ја по чи ње пре го во ре о Спо ра зу му о 
ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, 2007. па ра фи ран ССП, 2009. 
го ди не Ср би ја јед но стра но при ме њу је Пре ла зни тр го вин ски 
спо ра зум, 2009. под нет зах тев за члан ство Ср би је у ЕУ.

Да ли на ци о нал ним обра зо ва њи ма пре о ста је са мо тран-
сми си о на уло га за европ ске вред но сти или и не ки про стор за 
са мо стал ност? Чи ње ни ца је да је обра зо ва ње у свим до са-
да шњим об ли ци ма др жав ног уре ђе ња Ср би је би ло про из вод 
на ци о нал ног на сле ђа и се лек тив ног пре у зи ма ња ино стра них 
мо дер ни за ци ја.

Ка ко оце ни ти школ ске (про свет не) ре зул та те мо дер-
ни за ци је по мо де лу пре у зи ма ња европ ских стан дар да. Ко-
ли ко је по бољ шан ква ли тет у си сте му обра зо ва ња? Ко ли ко 
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ин фра струк ту ра? Да ли је бо лоњ ско убр за ва ње сту ди ра ња, 
фраг мен та ци ја пред ме та, по ве ћа ње за ви сно сти на став ни ка 
од упра ве и вла сни ка уни вер зи те та ко рак на пред? По треб на 
су да ља ис тра жи ва ња. Си гур но је јед но. Мо дер ни за ци ја срп-
ског обра зо ва ња по мо де лу европ ских стан дар да до при но си 
со ци ја ли за ци ји европ ског гра ђа ни на. Са вре ме не мла де ге не-
ра ци је срп ског дру штва, упи ја ју зна ња, вред но сти и свест о 
ко ји ма се не од лу чу је у Ср би ји већ у цен тра ла ма ЕУ.

Обра зо ва ње ка дро ва за ино стран ство 
Од сва ког си сте ма обра зо ва ња оче ку је се да фор ми ра 

струч ња ке ко ји ће сво ја зна ња и ве шти не упо тре би ти у де-
лат но сти ма ко је до при но се раз во ју дру штва и бла го ста њу за 
нај ве ћи број ње го вих при пад ни ка.

Ка кав је ре зул тат мо дер ни за ци је срп ског обра зо ва ња са 
ста но ви шта ко ри шће ња соп стве ног ка дров ског по тен ци ја ла? 
Ко ли ко ви со ко о бра зо ва них ка дро ва ре а ли зу је сво ја зна ња и 
спо соб но сти у Ре пу бли ци Ср би ји а ко ли ко од ла зи у др жа ве 
За пад не Евро пе и САД?

Од 139 зе ма ља Ср би ја се по „од ли ву мо зго ва” на ла зи 
на 136 ме сту. Нај ве ћи број на уч них еми гра на та на ла зи се у 
САД. Пре де сет го ди на (1999) број срп ских струч ња ка у САД 
из но сио је 4.100 а 2009. го ди не 6.000 ви со ко о бра зо ва них. 
Од то га 2.000 док то ра на у ка (Гре чић, 2010). Нај ви ше ви со-
ко о бра зо ва них исе ље ни ка у САД би ло је при род но на уч них 
стру ка: фи зи ка, хе ми ја, ма те ма ти ка, ин фор ма ти ка, ин жи ње-
ринг. Са мо 600 сто ти на из дру штве них на у ка. Да нас Ср би ја 
из во зи сво је мо зго ве на За пад да по мог ну њи хо ву при вре ду 
(Гре чић, 2010).

По сле ди це од ла ска мла де ин те лек ту ал не рад не сна ге 
из Ср би је у раз ви је ни је др жа ве са вре ме ног све та су ви дљи-
ве го лим оком. У свим обла сти ма дру штва (еко но ми ја, по ли-
ти ка, кул ту ра) као и у ви со ко спе ци ја ли зо ва ним про фе си ја ма 
мо гу се пре по зна ти крат ко роч не и ду го роч не по сле ди це. Не 
са мо да се гу би ко рак у дру штве ном и при вред ном раз во ју 
др жа ве из ко је од ла зе мла ди ка дро ви, већ се, тен ден циј ски 
по сма тра но, ства ра ју прет по став ке да дру штво по ста не тех-
но ло шка ко ло ни ја раз ви је них дру шта ва.

Ако зе мље у раз во ју ула жу у сво је ка дро ве ви со ких 
про фе си о нал них ком пе тен ци ја, он да оче ку ју да се та ула га-
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ња вра те кроз њи хов рад у до ма ћим ор га ни за ци ја ма и ин сти-
ту ци ја ма. Ме ђу тим, уко ли ко је дан број та квих ка дро ва кре не 
у раз ви је на дру штва у по тра зи за „бо љим” усло ви ма струч-
ног ра да, он да је из ве сно да ће при вред ни, кул тур ни, на уч ни 
раз вој та квих дру шта ва би ти оме тен, успо рен, оште ћен.

Од ла зак ви со ко струч них ка дро ва у ино стра на дру штва 
(За пад) осе ти ће оне ин ду стриј ске гра не ко је свој рад за сни ва-
ју на но вим тех но ло ги ја ма. Ме ђу тим, по себ но дра стич не по-
сле ди це мо гу да сна ђу срп ске уни вер зи те те и на уч но и стра-
жи вач ке ор га ни за ци је. Ма њак ква ли тет них ка дро ва у овим 
уста но ва ма ко је су нај од го вор ни је за „про из вод њу” на уч ни ка 
и про фе со ра мо гао би да бу де да ле ко се жан по на уч но тех но-
ло шки раз вој дру штва.

По ред про фе си о нал но-раз вој них и на уч них гу би та ка, 
ин те лек ту ал на еми гра ци ја ни је бе зна чај на са ста но ви шта 
де мо граф ских по сле ди ца Ре пу бли ке Ср би је. Од ла зак у ино-
стран ство са по ро ди цом или не, зна чи да од ла зи нај ви тал ни-
ји део ста нов ни штва са аспек та при род ног при ра шта ја.

Не сма ње ни од ла зак мла дих из Ср би је, упу ћу је на прет-
по став ку да је мо дер ни за ци ја по мо де лу стан дар да: 1) у ин те-
ре су др жа ва ко је при хва та ју мла де ка дро ве, 2) по гре шно де-
фи ни са но мо дер ни за циј ско „отва ра ње” си сте ма обра зо ва ња 
пре ма „европ ским ин те гра ци ја ма”. Ло гич но је пи та ње: ка ква 
је то си стем обра зо ва ња ко ји шко лу је је дан део сво је ка дров-
ске бу дућ но сти за ино стран ство и то сво јим скром ним бу џе-
том? Та кав тренд у обра зо ва њу не мо же би ти оце њен мо дер-
ни за циј ски са ра ци о нал ног дру штве ног ста но ви шта.

 С дру ге стра не, у Ср би ји ни је ис ко ре ње на не пи сме ност. 
Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, из 2009. 
го ди не, у Ср би ји жи ви 7.365.507 ста нов ни ка. Пот пу но не пи-
сме них има 232.925, са за вр ше на три раз ре да има 126.127, док 
је до сед мог раз ре да сти гло чак 896.847 жи те ља Ср би је. Са 
са мо ди пло мом осмо го ди шње шко ле је 1.509.462 ста нов ни-
ка, док ди пло ми ра них сред њо шко ла ца има нај ви ше, укуп но 
2.596.348. До по след њег ис пи та ви ше шко ле сти гло је 285.056 
ста нов ни ка, док са за вр ше ним фа кул те том у еви ден ци ји се 
во ди 411.895, ста нов ни ка.

 Пр ви знак мо дер ни за ци је је сма њи ва ње, за пра во ис ко-
ре њи ва ње не пи сме но сти. Ре ла тив но ви сок про це нат не пи-
сме них гра ђа на Ср би је мо ра се оце ни ти као не у спех обра зов-
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не по ли ти ке. Обра зов ни сек тор у Ср би ји не оску де ва у ре сур-
си ма: про блем је у упра вља њу и ли сти при о ри те та. Ов де су 
од нај ве ћег зна ча ја дру штве не и лич не по сле ди це не пи сме но-
сти: при вред не ак тив но сти не мо гу да ра чу на ју на ква ли фи-
ко ва ну рад ни сна гу, јав ни и де мо крат ски жи вот не до сту пан 
је овој ка те го ри ји ста нов ни штва, њи хов из бор вред но сти све-
ден је на еле мен тар не ма те ри јал не по тре бе и те жње.

По раст не за по сле но сти и ја ча ње  
неинституци о нал не со ци јал не 

покретљивости. 
Си ту а ци ји у Ср би ји у по гле ду сто пе не за по сле но сти је 

за бри ња ва ју ћа. Око ми ли он гра ђа на Ср би је се во ди као не за-
по сле но, при че му ни је по знат број за по сле них у „си вој зо ни” 
(Па вло вић. М. 2002).

Обра зов ни си стем је, по ред по ро ди це, нај од го вор ни ји 
у под сти ца њу и раз ви ја њу по тре бе за за по шља ва њем ка ко 
мла дих ко ји тек пре у зи ма ју сво је рад но-про фе си о нал не уло-
ге та ко и оне ко ји су из гу би ли за по сле ње и тра же но ви по сао. 
У том по гле ду, обра зов ни си стем има ве о ма зна чај ну уло гу – 
обра зо ва ње тре ба да се при ла го ђа ва про ме на ма у при вре ди и 
да оспо со бља ва ка дро ве ко ји ће на ћи ме сто на тр жи шту ра да. 
И то на два на чи на: да се за по шља ва ју и да ства ра ју соп стве-
не фир ме (Авра мо вић, 2008).

Ис тра жи ва ње про бле ма за по шља ва ња у Ре пу бли ци Ср-
би ји тре ба да по ђе од при ку пља ња по да та ка о то ме ко ли ко 
за по сле них ра ди у сво јим стру ка ма, ко ли ко у дру гим, ко ли ко 
има за по сле них на цр но, ко ли ко во лон ти ра, као и број за по-
сле них пре ма под руч ји ма ра да. 

Ко ли ко је обра зов на по ли ти ка од го вор на за по раст не-
за по сле но сти? Она има свој део од го вор но сти и по ред из го-
во ра о „свет ској еко ном ској кри зи”.

Обра зо ва ње је од го вор но за пре да ва ње (пре но ше ње) 
зна ња ра зним ка те го ри ја ма ста нов ни штва, за из град њу ве-
шти на и на ви ка. Обра зов ни си стем мо же да „про из во ди„ ка-
дро ве ко ји не мо гу да се за по сле у сво јој стру ци, већ се сна-
ла зе, „уба цу ју” у дру ге де лат но сти. Ка ква је свр ха њи хо вог 
фор мал ног обра зо ва ња? Да ли је то до при нос си ро ма штву 
дру штва и по је дин ца? Да ли су мла ди по сле за вр ше ног фор-
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мал ног обра зо ва ња при пре мље ни за тр жи ште ра да, аде кват-
ним зна њи ма и по треб ним ве шти на ма?

У фор си ра њу пре у зи ма ња европ ских стан дар да, кре а-
то ри обра зов не по ли ти ке у Ср би ји су мар ги на ли зо ва ли ве зу 
из ме ђу тр жи шта ра да и обра зо ва ња. Па жња је би ла усме ре на 
на уса вр ша ва ње си сте ма обра зо ва ња а за по ста вљен при вред-
ни пут мла дих по из ла ску из ин сти ту ци ја обра зо ва ња. 

За со ци о ло шки увид у про бле ма ти ку о ко јој је реч ни је 
од спо ред ног зна ча ја ис тра жи ва ње од но са обра зов них шан си 
мла де ге не ра ци је и со ци јал не по кре тљи во сти у мо дер ни за-
циј ским про це си ма. По раст не за по сле но сти у Ср би ји, обез-
вре дио је школ ску ква ли фи ка ци ју као ле ги тим ни ка нал дру-
штве не и про фе си о нал не по кре тљи во сти по је ди на ца и гру па 
на ста ту сној ле стви ци. Уме сто да од нос пре ма ра ду, сте че но 
струч но зна ње и обра зов ни ранг опре де љу ју со ци јал ни по ло-
жај све ви ше осва ја про стор не ин сти ту ци о на ли зо ва на про мо-
ци ја ко ја се прак ти ку је на два на чи на: 1) лич на спо соб ност, 
спрет ност по је дин ца, по ли тич ка уло га, сна ла жљи вост у дру-
штве ним кон сте ла ци ја ма, сре ћан слу чај, та ле нат, скла па ње 
бра ка, 2) не ле гал не ак тив но сти по пут зло у по тре бе по ло жа-
ја, пљач ка и кра ђа, пре ва ра, ко руп ци ја. За сту пље ност об ли-
ка вер ти кал не по кре тљи во сти от кри ва при ро ду дру штве ног 
си сте ма. Уко ли ко пр ви об лик ни је до ми нан тан дру штво се 
кре ће у прав цу дис функ ци о нал не струк ту ре и по ре ме ћа ја 
вред но сног си сте ма у ко ме со ци јал на сна ла жљи вост по ти-
ску је струч но зна ње.

Мо дер ни за ци ја обра зо ва ња без стра те ги је за по шља ва-
ња мла дих ни је мо дер ни за ци ја. Ме ђу тим, у усло ви ма ви со ке 
не за по сле но сти, си стем обра зо ва ња не омо гу ћа ва по је дин цу 
(и за јед ни ци) да до ђе до аде кват не ми сли о при вред ној и дру-
штве ној ствар но сти и да раз ви ја спо соб но сти рад но-про фе-
си о нал ног на пре до ва ња.

Про ме на сво јин ске осно ве обра зо ва ња  
 шан са за пад ква ли те та и ко руп ци ју. 

Са мо дер ни за ци јом не ста ју јед на ке обра зов не мо гућ-
но сти у Ср би ји. Од ба ци ва њем со ци ја ли стич ког „бес плат ног 
обра зо ва ња„ и дру штве ном тран зи ци јом од 2000. го ди не, 
срп ско дру штво се убр за но ра сло ја ва, кла сно ди фе рен ци ра 
по раз ли чи тим осно ва ма.
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При пад ност со ци јал ном сло ју оста је бит ни чи ни лац 
обра зов ног успе ха у дво стру ком зна че њу. У др жав ним обра-
зов ним ин сти ту ци ја ма они сти чу пред ност упи са сво јим 
прет ход ним по стиг ну ћи ма (по ро дич ни ка пи тал), а уко ли ко 
та шан са из мак не, ука зу је се мо гућ ност упи са на при ват не 
обра зов не уста но ве.

На про ду бљи ва ње со ци јал них раз ли ка у срп ском дру-
штву обра зо ва ње је ре а го ва ло на од го ва ра ју ћи на чин – при-
ват но-др жав но (су фи нан си ра но) од го ва ру на по де ле соп стве-
ним по де ла ма, али ап стракт но да ју шан су зна њу да про ме ни 
со ци јал ну по зи ци ју по је дин ца и ње го ве уже гру пе. Али, мо-
же се пред ви де ти удес зна ња на тр жи шту (по ре ме ћај ква ли-
фи ка ци је и кон крет не де лат но сти).

Ак ту ел ни си стем обра зо ва ња оста вља не де фи ни са ним 
сво јин ски ста тус обра зов них уста но ва и на чин њи хо вог фи-
нан си ра ња. По ро ди ца ко ја фи нан си ра сту ди је на при ват ном 
фа кул те ту фи нан си ра и бу џет, та ко да два пу та из два ја за 
обра зо ва ње.

Она је би ла су ве ре на у до но ше њу за ко на и про пи са о 
обра зов ној де лат но сти. Мо дер ни за ци ја срп ског обра зо ва ња 
у по след њих два де сет го ди на отво ри ла је вра та тр жи шту у 
обра зо ва њу, од но сно при ват ним обра зов ним уста но ва ма. За-
ко ни о сред њем и ви со ком обра зо ва њу до зво ља ва ју осни ва ње 
при ват них обра зов них ин сти ту ци ја. За 20 го ди на у Ср би ји 
је осно ва но 11 при ват них уни вер зи те та. Пет је акре ди то ва но 
2011. го ди не а шест је у про це су акре ди та ци је. Ме ђу тим, сре-
ди ном исте го ди не 40 фа кул те та и ви со ких струч них шко ла 
је под не ло зах тев за акре ди та ци ју. По не ким по да ци ма, од 
220.000 сту де на та у Ср би ји, 24.000 сту ди ра на при ват ним ви-
со ким шко ла ма. (До зво лу за рад има ју 9 при ват них основ них 
шко ла и 27 при ват них сред њих. Са шко ла ри на ма од 3.500 до 
9.000 у основ ним шко ла ма и од 6.000 до 12.500 евра у сред-
њим).

Кључ на вред ност у при ват ном сек то ру обра зо ва ња је 
про фит а не зна ње и обра зов на по стиг ну ћа. Сви еле мен ти 
на ста ве су у функ ци ји про фи та као при мар ног ци ља. Фа бри-
ко ва ње док то ра та на при ват ним уни вер зи те ти ма пре ти да 
уни шти на у ку и ака дем ска зва ња. Ка да се не што „штан цу ју” 
по де фи ни ци ји је ни ка квог ква ли те та. У јав но сти се уве ли ко 
пи ше да је у по след њих не ко ли ко го ди на на не ким при ват-
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ним фа кул те ти ма у Ср би ји од бра ње но од 150 до 200 док тор-
ских ди сер та ци ја („Не док то ри ра са мо ко не ће”, Блиц, 22.11. 
2009.) Ка да се ово ме до да ју по вре ме ни зах те ви да је Ср би ји 
по треб но 30% ви со ко бра зов них гра ђа на (при че му се на во ди 
стан дард Евро пе од 40%) а да се не по ста вља пи та ње за по-
шља ва ња већ и на овом ни воу су фи цит них про фе си ја, он да 
се мо ра мо упи та ти ко ја је идеј на и ин те ре сна осно ва ова квих 
зах те ва.

Ула зак тр жи шне кон ку рен ци је у обра зо ва ње не зна чи 
да су основ не не до у ми це и про тив реч но сти, ко је се ти чу сло-
бод ног сту ди ра ња раз ре ше не. Чи ње ни ца да и др жав не обра-
зов не уста но ве (фа кул те ти) ра чу на ју на при хо де од др жа ве 
али и од сту де на та (ро ди те ља) упу ћу је на за кљу чак да су фи-
нан си је до би ле при ма ран зна чај у си сте му ви со ког обра зо ва-
ња. По ста вља се пи та ње: да ли ши ре ње би зни са у обра зо ва ње 
до при но си ње го вом ква ли те ту али и дру штве ном раз во ју?

У ин сти ту ци ја ма обра зо ва ња у ње ним ис ку стве ним 
об ли ци ма, на ла зи се је дан ба ласт са ста но ви шта мо рал них 
и прав них стан дар да. Ко ру па ци ја у обра зо ва њу об у хва та 
при ват не и др жав не обра зов не ин сти ту ци је. Има мо до вољ-
но при ме ра. Узи ма ње нов ца за „по ло же ни” ис пит је ти пи чан 
при мер ко руп ци је али ни сти ца ње ака дем ских зва ња не те че 
увек по стро гој про це ду ри. По сто ји ви дљи ва про да ја зна ња и 
не ви дљи ва. Не зна чи иле гал на већ са мо да је не ма у јав но сти.

Ка кав је ре зул тат тр жи шта обра зо ва ња? Осла би ле су 
мо рал не и прав не нор ме. По јед ној струч ној оце ни, до шло је 
не са мо да де вал ва ци је обра зо ва ња у при ват ним уста но ва ма 
обра зо ва ња већ и до „сро за ва ња ква ли те та до брих др жав них 
фа кул те та”. Ко нач ни про из вод на при ват ним фа кул те ти ма: 
1) ни је струч њак не го ди пло ма, 2) на њи ма се ис пит ла ко по-
ла же, про фе сор не тра жи мно го зна ња, 3) не ма ква ли тет ног 
про фе сор ског ка дра већ се ра ди о ислу же ним по ли ти ча ри ма 
и „јав ним рад ни ци ма”. С дру ге стра не, при ват ни фа кул те ти 
су углав ном из ме наџ мен та, мар ке тин га, по сло ва ња (ре ги-
стро ва но пре ко 30 ових фа кул те та) а на овим фа кул те ти ма 
у на став но-на уч не ди сци пли не се пре тва ра ју и та кве ства ри 
као што је Ми кро соф тов ски екс ел. Све ово до во ди до „стра-
шног гу бит ка ко ји ће Ср би ја има ти због уни ште ња мо жда 
је ди ног ква ли тет ног срп ског ре сур са – до брог обра зо ва ња” 
(Ми ла ди но вић, 2006).
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Слич ну оце ну о при ват ном ви со ком обра зо ва њу у Ре-
пу бли ци Ср би ји, из но се и дру ги кри ти ча ри при ват ног сек-
то ра у обра зо ва њу. На во де се сле де ћи ар гу мен ти: про фит је 
је ди ни циљ свих при ват них фа кул те та, не до ста так ка дро ва 
се ре ша ва или пре у зи ма њем про фе со ра са дру гих др жав них 
фа кул те та или ства ра њем про фе сор ског ка дра из ши ре фа-
ми ли је, про це нат про ла зно сти је око 100%, а хи пер про дук-
ци ја ин те лек та ул них ме ди о кри те та и не зна ли ца (Су шић, С. 
2007). 

Ср би ја се мо дер ни за циј ски су о ча ва са про до ром тр жи-
шта у обра зо ва ње. Прак са кон ку рен ци је из ме ђу др жав ног и 
при ват ног обра зо ва ња је уста но вље на и не мо же се уки ну ти. 
Али мо же се за о штри ти си стем акре ди та ци је и кон тро ле ра-
да обра зов них уста но ва. 

Про цес при ва ти за ци је и тр жи шта у обра зо ва ње Ре пу-
бли ке Ср би је ни је у са гла сно сти са иде јом и прак сом „бес-
плат ног” шко ло ва ња. Та ква иде о ло ги ја је вла да ла у со ци ја-
ли зму. А зна ло се да за по сле ни гра ђа ни пу не бу џет из ко га 
се фи нан си ра обра зо ва ње. У но вим ка пи та ли стич ким усло-
ви ма, са при ват но сво јин ским од но си ма, та иде о ло ги ја се по-
вла чи. У Ср би ји ни је та ко. А бес плат ни уџ бе ни ци у др жа ви 
зна чи да ће би ти ве ћи на ме ти при вре ди и гра ђа ни ма. 

Ако је ово те ко ви на мо дер ни за ци је срп ског обра зо ва-
ња, он да се мо ра ју по ста ви ти два пи та ња: ка кав је учи нак 
про до ра тр жи шта у обра зов ни си стем (при ват но-про фит но) 
и шта се мо же учи ни ти да се за у ста ве не га тив не тен ден ци-
је? Оно се све ви ше ши ри по себ но на ви со ком ступ њу и ако 
се ова ко на ста ви де вал ви ра ће се не са мо основ но и сред ње 
др жав но већ и уни вер зи тет ско обра зо ва ње у дру штве но-еко-
ном ском и на ци о нал но-ку лу ро ло шком сми слу.

 Сен ке мо дер ни за ци је обра зо ва ња
По сто је два ли ца мо дер ни за ци је- јед но се ти че си сте ма 

обра зо ва ња а дру го од но са обра зо ва ња и дру штва у Ре пу-
бли ци Ср би ји. 

Шта се до би ло мо дер ни за ци јом срп ског обра зо ва ња 
у про те клој де це ни ји? Си гур но је да тех нич ко-тех но ло шка 
стра на мо дер ни за ци је ни је спор на. Не би се мо гла до ве сти 
у пи та ње ни мо дер ни за ци ја обра зов не ин фра струк ту ре. Мо-
дер ни за ци ја на став них про гра ма, уџ бе ни ка, про фе си о нал ног 
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уса вр ша ва ња на став ни ка об у хва ће ни су про це сом ве стер ни-
за ци је.

Ме ђу тим, ис тра жи ва ња еле ме на та си сте ма обра зо ва ња 
(струк ту ра основ ног обра зо ва ња, ин фра струк ту ра, упра вља-
ње, фи нан си ра ње, про гра ми, на ста ва и уџ бе ни ци, на став ни-
ци, вред но ва ње, ква ли тет ре зул та та) по ка зу ју да се у пе ри о-
ду 2000-2010. го ди не ни је мно го про ме ни ло у мо дер ни за ци ји 
основ ног обра зо ва ња Ре пу бли ке Ср би је. Кри ти ка се фо ку-
си ра на пра вац про ме на без ши рег кон сен зу са, не у спе шност 
у им пле мен та ци ји пла ни ра них про ме на (Стан ко вић, 2011). 
Дру го ис тра жи ва ње по ме ну тог раз до бља мо дер ни за ци је 
обра зо ва ња у Ср би ји по ка зу је: 1) не ста бил ност и ха о тич ност, 
2) ни зак сте пен пар ти ци па ци је, 3) не за до во ља ва ју ћи крај њи 
ефек ти (Па вло вић, Ј. 2011).

Ка да је реч о од но су обра зо ва ња и дру штве ног раз во ја, 
успех је очи глед но из о стао. Мо дер ни за ци ја срп ског обра зо-
ва ња по ду да ра се са по ра стом сто пе не за по сле но сти, са од ли-
вом мо зго ва у ино стран ство, ја ча њем тр жи шта и при ват них 
сво јин ских од но са у обра зо ва њу ко ји ни су у ко ре ла ци ји са 
ква ли те том, ја ча њем ко руп ци је, кон фу зи јом у од но су на ци о-
нал но-европ ско, не сма ње ном уло гом по ли тич ке мо ћи у обра-
зо ва њу, ко ле ба ње ква ли тет-кван ти тет.

У све оп штој стан дар ди за ци ји обра зо ва ња у срп ској 
обра зо ва ној по ли ти ци ко ја има за циљ да се „евро пе и зу је”, 
по ста вља се пи та ње шта оста је од сло бо де у про сто ру на ци о-
нал ног (др жав ног) обра зо ва ња? Уко ли ко се ели ми ни ше сло-
бо да кон цеп ту а ли за ци је на ци о нал ног ин те ре са у обра зо ва њу, 
до во ди се у пи та ње и мо рал на ди мен зи ја обра зов не де лат но-
сти. Про ме не у срп ском обра зо ва њу ко је до но си европ ски мо-
дел мо дер ни за ци је у од но су на тра ди ци о нал на по стиг ну ћа, 
про бле ма ти зу ју вред но сти сло бо де, мо ра ла и пра вич но сти 
као основ них кри те ри ју ма са вре ме ног на прет ка по је дин ца и 
ње го вог дру штва.

На пу ту мо дер ни за ци је обра зо ва ња на ла зе се дез ин те-
гра тив ни ру кав ци за сло же не др жа ве и на ци је:1) под сти ца ње 
ства ра ња над на ци о нал ног иден ти те та (ре ги о нал ног, европ-
ског, евро а тлан ског), 2) иде ју о гра ђан ској др жа ви ко ја за о би-
ла зи иде ју на ци је, 3) по ти ски ва ње кул тур не тра ди ци је у нај-
ши рем зна че њу овог пој ма, 4) по ред ра ди кал них про ме на си-
сте ма вред но сти ра чу на се и са ра ди кал ним из ме на ма об ли ка 
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ор га ни зо ва ња. Дру гим ре чи ма, мо дер ни за ци ја им пли ци ра 
ре де фи ни ци ју основ них на че ла на ци о нал ног иден ти те та, на-
ци о нал ног је дин ства, на ци о нал не сло бо де и ауто но ми је. 

 За кљу чак

На ше ис пи ти ва ње не ких про бле ма мо дер ни за ци ја обра-
зо ва ња у Ср би ји по ка зу је два ње на ре зул та та. Не ки про из во-
ди мо дер ни за ци је су са дру штве ног ста но ви шта не га тив ни 
(раст не за по сле но сти, од лив мо зго ва, при ва ти за ци ја обра-
зо ва ња и еро зи ја ква ли те та, пад на та ли те та). О дру ги ма се 
мо ра рас пра вља ти кри тич ки – да ли су ти мо дер ни за циј ски 
сег мен ти до бри за Ср би ју (гра ђа ни за ци ја дру штва, про ме на 
на ци о нал ног кул тур ног иден ти те та, су жа ва ње ауто но ми је, 
бес плат но и са мо фи нан си ра но обра зо ва ње)? 

 С дру ге стра не срп ску мо дер ни за ци ју обра зо ва ња ка-
рак те ри шу број не про тив реч но сти: 1) жур ба пре ма ЕУ стан-
дар ди ма са кон фу зи јом на ци о нал ног иден ти те та, 2) ими-
та ци ја гра ђан ског дру штва са со ци ја ли стич ким про јек том 
бес плат ног обра зо ва ња 3) до при нос раз во ју дру штва са по ве-
ћа ном не за по сле но шћу обра зо ва них ка дро ва, 4) раз вој обра-
зо ва ња са све ма ње де це у шко ла ма, 5) „Од лив мо зго ва” у 
ино стран ство са не ис ко ре ње ном не пи сме но шћу (основ ном и 
функ ци о нал ном).

Основ ни узрок не у спе ле мо дер ни за ци ја или де ли мич-
но ус пе ле со ци јал не ди мен зи је обра зо ва ња мо дер ни за ци је 
тре ба по тра жи ти у ими та ци ји, пре у зи ма њу (а не ино ва ци-
ји) за пад них или ЕУ стан дар да. У иде о ло ги ји гра ђа ни за ци је 
про це са мо дер ни за ци је („ин те гра ци ја у европ ски обра зов-
ни про стор”), де ре гу ла ци ји и ја ча њу тр жи шне ком по нен те у 
обра зо ва њу, ја ча ње не ин сти ту ци о нал них об ли ка со ци јал не 
мо бил но сти, обра зо ва ње ве ли ког де ла мла дих за ино стран-
ство, су жа ва ње вред но сти ауто но ми је обра зо ва ња, по ли ти за-
ци ја до но си ла ца од лу ка. Дру го ли це мо дер ни за ци је обра зо-
ва ња огле да се у за о би ла же њу со ци јал не стра не обра зо ва ња 
(од нос обра зо ва ње – дру штво), и фо ку си ра њу на уну тра шње 
еле мен те си сте ма обра зо ва ња.

  Ис пи ти ва ње мо дер ни за циј ског аспек та обра зо ва ња 
по ка зу је на при ме ру но ви је исто ри је Ср би је да из ме ђу си сте-
ма обра зо ва ња и дру штве ног раз во ја по сто је бар три ре ал на 
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од но са: 1) мо дер ни за ци ја си сте ма обра зо ва ња не ко ре ли ра са 
со цио-про фе си о нал ном и при вред ном мо дер ни за ци јом дру-
штва (не за по сле ност, од лив мо зго ва, при ва ти за ци ја, упра-
вља ње - Ср би ја 2000-2010); 2) мо дер ни за ци ја си сте ма обра-
зо ва ња не до при но си по бољ ша њу ста њу у ра зним обла сти ма 
дру штва (рат на дез ин те гра ци ја СФРЈ, санк ци је, НА ТО бом-
бар до ва ње - Ср би ја 1990-2010); 3) спо ра (од су ство) мо дер ни-
за ци је си сте ма обра зо ва ња не угро жа ва мо дер ни за ци ју дру-
штва (при вред ни раз вој и ус пе си у умет нич ком ства ра ла-
штву у со ци ја ли стич ком по рет ку 1945-1990).

Шта се мо же учи ни ти? Но ва кон цеп ту а ли за ци ја мо дер-
ни за ци је или про ме на не ких еле мен та ак ту ал не иде је уна-
пре ђи ва ња обра зо ва ња? Уме сто вла да ју ће иде о ло ги зо ва не 
мо дер ни за ци је по треб но је раз мо три ти бар че ти ри ње на опе-
ра тив на еле мен та: 1) ускла ђи ва ње тр жи шта ра да и обра зов-
ног си сте ма, 2) ус по ста вља ње ра ци о нал ног од но са из ме ђу 
дру штва и обра зо ва ња (сред ства-ци ље ви, фи нан си ра ње-кре-
дит, од лу чи ва ње-ева лу а ци ја), 3) учвр шћи ва ње ве зе из ме ђу 
обра зов ног си сте ма и на ци о нал ног иден ти те та, 4) ус по ста-
вља ње стро жег си сте ма акре ди та ци је.

Zo ran Avra mo vic

PRO BLEMS OF MO DER NI SA TION  
OF SER BIAN EDU CA TION

Sum mary

The pa per first di scus ses the me a ning of the con cept of mo der
ni sa tion of edu ca tion. It is po in ted out to dif fe rent con tents of mo der
ni sa tion in pri mary, se con dary and uni ver sity edu ca tion. Du ring the 
strong cam pa ign for mo der ni sa tion of edu ca tion in the Re pu blic of Ser
bia, the ne ga ti ve so cial con se qu en ces of the se pro ces ses ha ve not been 
con si de red se ri o usly eno ugh, or, in ot her words, re flec ti ve prac ti ce of 
chan ges has fa i led to oc cur. The emp ha sis is on the fact of strengthe
ning of the ci vil so ci ety and egoori en ta tion in Ser bia. The re la tion of 
do mi nan ce of in ter na ti o nal stan dards and sup pres sion of auto nomy of 
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Ser bian edu ca tion are the su bjects of cri ti cal analysis. It is ar gued that 
“brain drain” is not a con tri bu tion to mo der ni sa tion of edu ca tion in 
Ser bia. The in flu en ce of pri va te pro perty in edu ca tion on qu a lity and 
ef fi ci ency is di scus sed. The ro le of edu ca tion in the new prac ti ce of 
la bo ur mar ket and in cre a sed unem ployment are cri ti cally con si de red 
from the vi ew po int of mo der ni sa tion. Anot her to pic of analysis com pri
ses the re la tion bet we en po li ti cal and struc tu ral fac tors in the pro cess 
of de ci sion ma king in edu ca tion, as well as the con cept of edu ca tion 
po licy. In the con clu ding part, it is ar gued that mo der ni sa tion of edu
ca tion is not only im pro ve ment of this so cial ac ti vity but the chan ge 
that has ne ga ti ve ef fects as well.
Key words: mo der ni sa tion, edu ca tion, edu ca tion po licy, Re pu blic 

of Ser bia. 
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