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 Данијела С. Перовић, Тија-
на Јокић, Интеркултурално об-
разовање у Србији, Регулатив-
ни оквир, стање и могућност за 
развој, Центар за образовне по-
литике, Београд, 2016.

Интеркултурно образовање 
у Србији је нова образовна кон-
цепција која потиче из миљеа 
интеграцијске политике запад-
ноевропских земаља. Потре-
ба за интеркултурним образо-
вањем најпре се јавила као ре-
акција на асимилационе про-
цесе, нарочито у индустријски 
развијеним европским земља-
ма у којима је дошло до масо-
вног прилива страних радника 
и чланова њихових породица у 
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другој половини Двадесетог ве-
ка, а потом и у другим етнич-
ки и културолошки различитим 
друштвима. Као последица миг-
рацијских процеса западноев-
ропска друштва су добила нову 
радну снагу али су истовреме-
но добила и нове културолош-
ке и интеграцијске изазове. Но-
вопридошли радници и члано-
ви њихових породица, са својим 
животним потребама, као што 
су образовање, религија, забава 
и сл., нису по аутоматизму при-
хватили нове културне обрасце 
и стилове живота, па се зато ни-
су социјално и културно инте-
грисали у нова друштва и у њи-
хову матичну културу. С дру-
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ге стране, ни западноевропска, 
до тада етнички и културно хо-
могена друштва, нису довољно 
уважавала етничке и културо-
лошке различитости и настојала 
су да асимилују усељеничку по-
пулацију, што је све више про-
изводило конфликте различитог 
инетнзитета. То је наметнуло 
потребу дефинисања нове ин-
теграцијске политике која, бар 
декларативно, замењује култур-
ну асимилацију и доминацију 
афирмацијом културне разноли-
кости. У основи те политике де-
финишу се различите концеп-
ције васпитања и образовања, 
међу којима је и концепција ин-
теркултурно образовање. О то-
ме су писали многи западно-
европски истраживачи (Costa-
Lascoux, 1995; Cinar, 1993; 
Perotti, 1995; Steiner-Khamsi, 
1994; Hohman, 1989; Leiprecht, 
2001; Nieke, 2000; Campani & 
Gundara, 1994; Berthoin-Antal & 
Friedman, 2003; Banks, 2006; и 
други).

Публикација Интеркулту-
рално образовање у Србији : Ре-
гулативни оквир, стање и мо-
гућности за развој, коју су уре-
диле Данијела С. Петровић и 
Тијана Јокић, у издању Фонда 
за отворено друштво из Београ-
да 2016. године, обима 178. стр., 
предмет је овог осврта. У овој 
публикацији објављено је, осим 
предговора и увода, десет ана-
литичких текстова у којима се 
елаборирају различита питања 
интеркултурног образовања и 

његове имплементације у Ср-
бији. Ови текстови су логички и 
функционално груписани у три 
тематске целине, које се међу-
собно надовезују и надопуњују, 
па тако остављају утисак  да је 
пре реч о систематизованој мо-
нографији, него о зборнику ра-
дова. У првој тематској целини 
садражана су два текста која су 
посвећена регулативном оквиру 
интеркултурног образовања. У 
првом тексту, Данијела С. Пет-
ровић, Радмила Гошовић и Јас-
минка Чекић Марковић, анали-
зирају законске и стратешке ал-
тернативе у области интеркул-
турног образовања у Србији. У 
другом тексту, Саша Милић раз-
матра интеркултурне компетен-
ције у Националном оквиру ку-
рикулума Републике Србије и 
врши поређење са национал-
ним оквирима курикулума ре-
ферентних земаља. У другој те-
матској целини, презентирано је 
шест ауторских текстова који се 
баве различитим аспектима ин-
теркултурних компетенција на-
ставника и њиховом јачању. У 
првом тексту, Радмила Гошо-
вић и Данијела С. Петровић, 
указују на стандарде за профе-
сију наставника и њиховог про-
фесионалног развоја. У другом 
тексту, Благица Златковић и Да-
нијела С. Петровић, разматрају 
интеркултурно образовање бу-
дућих учитеља у Србији. У 
трећем тексту, Данијела С. Пет-
ровић, осврће се на акредитова-
не програме стручног усаврша-
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вања наставника у области ин-
теркултурног образовања у Ср-
бији. У четвртом тексту, Радми-
ла Гошовић, анализира пројект-
не и програмске активности ор-
ганизација цивилног друштва у 
области интеркултурног обра-
зовања. У петом тексту, Јасмин-
ка Чекић Марковић, даје осврт 
на обуке „интеркултурно обра-
зовање и васпитање“ које су ре-
ализоване у пројекту Развиони-
ца – виђење наставника и тре-
нера. И у шестом тексту по ре-
доследу, Тијана Јокић и Даније-
ла С. Петровић, указују на ин-
теркултурну осетљивост на-
ставника и чиниоце успешног 
спровођења интеркултурног об-
разовања у Србији. У трећој те-
матској целини, изложено је два 
текста. У првом тексту, Даније-
ла С. Петровић, Тијана Јокић, 
Радмила Гошовић и Јасминка 
Чекић Марковић, презентирају 
закључке и препоруке. А у дру-
гом тексту, Радмила Гошовић, 
Данијела С. Петровић, Јасмин-
ка Чекић Марковић и Тијана Јо-
кић, истичу предлог индикатора 
за праћење стања интеркултур-
ног образовања у школама у Ср-
бији. Након ових ауторских тек-
стова, у овој публикацији дато 
је три прилога: 1) Реализација 
програма по категоријама – ас-
пектима интеркултурног обра-
зовања које подстичу; 2) Листа 
НВО; и 3) Преглед програма и 
пројеката из области интеркул-
туралности које реализују НВО 
и њихових донатора.

У свим овим текстовима 
изражена је озбиљна теоријска 
и емпиријска утемељеност, раз-
ложност и систематичност у из-
лагању, па и ако читалац није 
сагласан са ставовима аутора, 
тешко да може оспори њихову 
аргументацију и озбиљност. 

Имајући у виду порекло ин-
теркултурног образовања и ње-
гов смисао, чини се да је ово са-
мо још један у низу образаца за-
падноевропских друштава који 
се настоји механички уградити 
у српско друштво које нема обе-
лежја друштава у којима је из-
нуђена ова образовна концеп-
ција. Србија није била индус-
тријски толико развијена да је 
могла привлачити усељеничку 
радну снагу, нити је могла има-
ти асимилаторску интеграцијс-
ку политику, па се у том кон-
тексту тешко могу разумети ве-
лике нарације о интеркултурном 
образовању у Србији, као и сна-
жан утицај невладиног секто-
ра да овај тип образовања стек-
не превалентну улогу. Међутим, 
с друге стране, имајући у виду 
да је у Србији вековима грађено 
аутохтоно мултиетничко и мул-
тикултурно друштво није на од-
мет указати на вредности и дос-
тигнућа савременог интеркул-
турног васпитања и образовања 
које може бити значајан коре-
ктивни чинилац у владајућој 
образовној концепцији. У то-
ме  сасвим сигурно велики  до-
принос пружа и публикација 
„Интеркултурално образовање 
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у Србији : Регулативни оквир, 
стање и могућности за развој“. 
Зато је ова публикација веома 
корисно штиво за све чинио-
це у васпитно-образовном сис-
тему Републике Србије, од вас-
питача у предшколским устано-

Овај рад је примљен  15. септембра 2020. године, а прихваћен на састанку Редакције 12. 
октобра 2020. године.

вама и учитеља, наставника на 
свим нивоима институционал-
ног образовања, истраживача 
који се баве васпитањем и обра-
зовањем, а нарочито за креаторе 
образовних курикулума и про-
светне политике.


