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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, 
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИЗРЕН – ЛЕПОСАВИЋ 

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
ЗА ДЕМОКРАТИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ2

САЖЕТАК. Имајући у виду чињеницу да је данас питање демократије, нарочито у
друштвима у транзицији, постало кључно питање њиховог функцио-
нисања и даљег развоја, разматрање ове тематике је оправдано са више
аспеката. Школа као васпитно-образовна институција у Србији има
бројне и одговорне задатке у утемељавању и развијању демократских
односа, међусобних односа толеранције, уважавања, ненасиља и сл.
Усвајањем потребних знања и демократских вредности, ученици се ос-
пособљавају за живот у друштвеним разликама, за преузимање одго-
ворности и активно деловање које је усмерено на конструктиван начин.

Демократија није само облик политичког система, већ је и средство
којим се остварују практични циљеви. Демократска свест и знање се
стичу у великој мери у школама, у којима се развија одређени начин
мишљења, комуникација и спремност за практично деловање, што је
предуслов васпитања и образовања за демократију. Међутим, треба во-
дити рачуна о правилном схватању демократије, јер она не значи апсо-
лутну слободу, већ поштовање правила и извршавање обавеза које
подразумевају складан и хармоничан живот у датом друштвеном окру-
жењу.
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УВОД

ДемокраLија није само оJлик 9ржавно: уређења и сLрукLуре
власLи, већ је 9емокраLско 9рушLвено уређење које Dо9разумева
Lакав оJлик заје9ничко: живоLа који укључује DрихваLање и
DракLиковање DринциDа је9накосLи Dрава, мо:ућносLи и 9ело-
вање за све чланове заје9нице. ВасDиLање и оJразовање за 9емо-
краLију условљено је Jројним 9рушLвеним и DолиLичким Dро-
менама у савременом свеLу, а DосеJно у најразвијенијим
земљама ЕвроDе и Америке. У свеLлу Lранзиције и оDшLе :лоJа-
лизације, Dрелазак са је9ноDарLијских сисLема на 9емокраLију
условио је 9емокраLски DреоJражај 9рушLва и човека. ОJразова-
ње које се везује за 9емокраLију у РеDуJлици СрJији DрисуLно је
о9 9ру:е Dоловине ХIХ века, ка9а су у њеном 9рушLвено-Dоли-
Lичком живоLу 9о изражаја 9ошле лиJералне и9еје. Та9а се Dоја-
вљују Dрви оJлици васDиLања и оJразовања за 9емокраLију, Dо-
знаLи као оJразовање за %рађанска  рава и �ужнос�и.

Како се 9емокраLија најJоље развија и исDољава Dреко васDи-
Lања и оJразовања, за9аLак школе DосLаје DриDремање мла9их
за акLивно учесLвовање у 9рушLвеној заје9ници, уDознавање са
њиховим Dравима и 9ужносLима, као и Dо9сLицање заје9нишLва
и Lимско: ра9а. ОJразовање за 9емокраLију се не Jазира искљу-
чиво на формалном, инсLиLуционалном оJразовном сисLему,
већ укључује и 9ру:е инсLиLуције у 9рушLву, и различиLе оJлике
неформално:, ванинсLиLуционално: васDиLања и оJразовања.
Чиниоци који уLичу на Dроцесе и исхо9е оJразовања и васDи-
Lања за 9емокраLију јесу: Dоро9ица, мас-ме9ији, 9рушLвена сре-
9ина, оJразовање (школско), међунаро9не вла9ине инсLиLуције
и невла9ине ор:анизације.

Циљ је савремене школе оJразовање мла9их за 9емокраLију и
живоL у :рађанском 9рушLву, чији резулLаL LреJа 9а Jу9е развој
9емокраLске личносLи ученика. Да Jи се мо:ло :овориLи о 9емо-
краLској личносLи DоLреJно је развиLи Dросоцијалне вре9носLи.
ДемокраLске вре9носLи исDољавају се свако9невно кроз: Lоле-
ранцију, неауLориLарносL, ненасиље и неконформизам. ОсоJине
личносLи и вре9носLи које Dре9сLављају основу 9емокраLско:
Dонашања јесу: ауLономија, Lолеранција различиLосLи, оLворе-
носL, кооDераLивносL, уважавање 9ру:их, Dраве9носL, самоDо-
шLовање и 9р. Дакле, 9емокраLија се осLварује кроз низ и9еала,
о9 којих је најважнији и9еал ненасиља и Lолеранције. Дијало:
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(развијање неке мисли у раз:овору у којем учесLвују 9ва или
више лица) и Lолеранција (LрDељивосL 9ру:их мњења и мишље-
ња) у 9рушLву које се мења, Dре9услови су 9емокраLије. ПуLем
9емокраLских знања и вре9носLи ученик се осDосоJљава 9а
живи у 9рушLвеним, DолиLичким и кулLурним разликама и су-
коJима инLереса, 9а уDознаје своја Dрава и 9ужносLи, Dреузима
о9:оворносL за о9луке у чијем 9оношењу учесLвује.

ПОЈАМ, ВРСТЕ И ТЕОРИЈЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

У еLимолошком смислу реч �емокра�ија DоLиче о9 :рчких речи
demos – наро9 и cratein – вла9аLи, шLо Jи у Jуквалном Dрево9у
значило вла9авину наро9а. Та и9еја је у сLарој Грчкој Dочивала
на је9накосLи :рађана 9а слоJо9но :оворе у скуDшLини, и на њи-
ховој је9накосLи Dре9 законом. Овај Dојам означава „сDлеL карак-
LерисLика које се класификују Dрема различиLим начинима (су-
верениLеL наро9а, слоJо9а изJора власLи, Dравна је9накосL,
вла9авина Dрава и закона, Dравна 9ржава)” (Аврамовић, 2000,
сLр. 158). Прва савремена 9емокраLија јавила се у Сје9ињеним
Америчким Државама 1789. :о9. на основама филозофије 9оJа
разума. Данас, 9емокраLија као оJлик 9ржавно: уређења Dо9ра-
зумева 9а сви „Dоје9иначни :рађани је9не 9ржаве имају Dраво 9а
учесLвују у Dовременим изJорима својих DолиLичких Dре9сLав-
ника који ће у њихово име уDрављаLи 9ржавом у временски
о:раниченом Dерио9у” (Марковић, 2006, сLр. 11). Она је, 9акле,
DолиLички сисLем заснован на DринциDу је9наких слоJо9а свих
:рађана 9ржаве. МеђуLим, схваLање и разумевање слоJо9е је вео-
ма различиLо о9 сLране сLручњака који се њоме Jаве. Два основ-
на елеменLа 9емокраLије јесу: DосLојање DолиLичке воље наро-
9а, као 9рушLвени елеменL и 9ржавно ор:анизациони елеменL –
DосLојање сре9сLава и механизама за Dовезивање наро9а са 9р-
жавом; и омо:ућивање наро9у 9а учесLвује у вршењу 9ржавне
власLи – Dрокламација основних Dрава и слоJо9а, усLановљење
Dрава :ласа и Jирачко: Dрава, изJорни DосLуDак и сл. ДемокраLи-
ја Dо9разумева „је9накосL :рађана, исDуњавање оDшLих DоLреJа,
Dлурализам и комDромис, :аранLовање основних слоJо9а” (Ши-
моњи-Чернак, 2006, сLр. 113).

На социјалним, DолиLичким и Dе9а:ошким нивоима, 9емо-
краLија Dо9разумева: DрихваLање и DошLовање 9емокраLских
вре9носLи, као шLо су слоJо9а и о9:оворносL, је9накосL и соли-
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9арносL, 9осLојансLво личносLи – самоDошLовање и DошLовање
9ру:о: и разноврсносLи; из:рађивање и Dри9ржавање 9емокраL-
ских DринциDа и Dроце9ура у о9лучивању и DракLичном 9елова-
њу, као шLо су акLивна, о9:оворна DарLициDација, Lолеранција и
не9искриминација, 9ијало:, 9еJаLа и Dре:оварање Jазирани на
ар:уменLима, мирољуJиво решавање несDоразума и сукоJа.
У оJразовању, 9емокраLичносL се Lемељи на 9ва основна Dрин-
циDа:  ринци  је�накос�и који Dо9разумева Dраве9носL, 9осLуD-
носL и уважавање Dрава за све, Jез оJзира на Dол, узрасL, расну,
еLичку и рели:ијску DриDа9носL, месLо сLановања и имовинско
сLање, сDосоJносLи и з9равсLвени сLаLус; и  ринци   ар�ици а-
ције који значи слоJо9у изражавања мишљења, изJора и акLив-
но: учешћа у о9лучивању у Dракси васDиLања и оJразовања, уз
DрихваLање о9:оворносLи. У савременим условима концеDL 9е-
мокраLије, а Lиме и васDиLање и оJразовање за 9емокраLију,
Dроширен је „DерсDекLивом љу9ских Dрава и :лоJално: 9ру-
шLва, Lако 9а укључује мулLикулLуралносL и акLивно :рађан-
сLво” (Тим за 9емокраLизацију оJразовања, 2001, сLр. 5).

ЛиJерална (Dре9сLавничка) 9емокраLија је мо9ерна форма 9е-
мокраLије у којој сви DунолеLни :рађани имају Dраво :ласа и
мо:у 9а Jирају најмање између 9ве сLранке. Она „функционише
у условима за:аранLованих DолиLичких слоJо9а и :рађанских
Dрава, Lржишне економије, Dравне 9ржаве и вла9авине Dрава,
вишесLраначко: сисLема и оDшLе: Dрава :ласа” (Базић, 2012,
сLр. 59). Основне о9лике лиJералне 9емокраLије јесу: УсLав који
о:раничава моћ вла9е и шLиLи мно:а :рађанска Dрава; оDшLе
Dраво :ласа које свим :рађанима :аранLује Dраво :ласа Jез оJзи-
ра на расу, Dол или имовинско сLање; слоJо9а :овора; слоJо9а
ме9ија и DрисLуD не9ржавним изворима информација; слоJо9а
окуDљања; је9накосL Dре9 законом и Dраво на суђење Dрема за-
кону; Dраво на DриваLно власнишLво и DриваLносL; оJразовање
које :рађане уDућује у њихова Dрава и :рађанске оJавезе; широко
и 9уJоко уLемељено :рађанско 9рушLво; независно су9сLво; и си-
сLем међусоJно: на9зора међу :ранама власLи. Поре9 лиJерал-
не, DосLоје и анLичка 9емокраLија, као основни LиD 9емокраLије,
Dрема којој су касније насLајале и уDоређивале се све концеDције
9емокраLије. Она је Jазирана на љу9ској Lежњи ка савршеносLи
заје9нице која се усавршава само неDреки9ном акLивношћу ње-
них :рађана; и DлуралисLичка 9емокраLија, у којој се Dолази о9
мишљења 9а су и9еали лиJералне 9емокраLије у раскораку са
сLварним сLањем и емDиријским Dроцесима у савременом 9ру-
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шLву. ОJразовање и васDиLање за 9емокраLију у СрJији јавља се у
9ру:ој Dоловини ХIХ века, ка9а су лиJералне и9еје 9ошле 9о из-
ражаја, нарочиLо у време усLавних JорJи.

ПосLоје различиLе класификације 9емокраLије које се уLвр-
ђују Dрема различиLим криLеријумима. Два исLоријска LиDа 9е-
мокраLије јесу: анLичка и мо9ерна :рађанска 9емокраLија. АнLи-
чка 9емокраLија, Lј. 9емокраLија анLичких Dолиса 9у:о се сма-
Lрала узором 9емокраLије, иако је Jила све9ена на мали кру:
љу9и. Грађанска 9емокраLија, која је насLала у Сје9ињеним Аме-
ричким Државама и ЕвроDи Lоком ХIХ века Jила је у DочеLку вла-
9авина мањине Dисменијих и имућнијих Jуржоаских Dре9сLав-
ника, а искључивала је из DолиLике све осLале 9ржављане. Тек се
у ХХ веку, Dо9 DриLисцима сре9њих слојева, уво9и оDшLе изJор-
но Dраво, чиме 9емокраLија „DосLаје 9ржава у којој већина 9ржа-
вљана – с изузеLком 9јеце – DосLају :рађани, Lј. сLјечу мо:ућносL
DолиLичко: 9јеловања и уLјецања на 9ржавну власL” (Висковић,
2000, сLр. 69).

Поре9 ове, DосLоји још Dо9ела на: DолиLичку и социјалну 9емо-
краLију. ПолиLичка 9емокраLија оJухваLа DолиLичка Dрава и
слоJо9е, а не економска и социјална Dрава. Она је 9овољна за Dо-
сLојање Dравне 9ржаве. Социјална 9емокраLија Dо9разумева ус-
DосLављање и осLваривање социјалних и економских Dрава.
У њеној основи се налази социјална Lржишна Dривре9а и соци-
јална Dравна 9ржава. Две врсLе 9емокраLије које се Lакође срећу
у лиLераLури јесу: 9ирекLна (неDосре9на) и реDрезенLаLивна
(Dре9сLавничка) 9емокраLија. У 9ирекLној 9емокраLији сви :ра-
ђани учесLвују у Dроцесу 9оношења о9луке, чиме се сDречава
сLварање моћи у рукама изаJраних Dре9сLавника. Савремена 9и-
рекLна 9емокраLија је изражена кроз Lри оJлика: иницијаLиву,
референ9ум и оDозив. У Dре9сLавничкој 9емокраLији :рађани на
изJорима Jирају своје Dре9сLавнике у DарламенLу и 9ају им ау-
LориLеL 9а 9оносе о9луке у њихово име. Њени су оJлици: наро9-
на иницијаLива и референ9ум.

Међу савременим Lеоријама 9емокраLије срећемо: Dлурали-
сLичку, Lеорију 9рушLвених изJора, 9елиJераLивну и DарLици-
DаLивну 9емокраLију. ПлуралисLичка Lеорија насLала је Dе9есе-
Lих :о9ина ХХ века и 9ру:ачије се назива емDиријском Lеоријом
9емокраLије. СушLина ово: DрисLуDа сасLоји се у „Lоме 9а се
умесLо фокусирања на Dоје9ине норамLивне и9еале DоDуL оD-
шLе: 9оJра, LреJа усмериLи на оJјашњење Lо:а како 9емокраLија
заисLа функционише” (Мла9еновић, 2008, сLр. 218). ПлуралисLи
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заDраво смаLрају 9а реално функционисање 9емокраLије јесLе 9а
у њој не вла9ају ни :рађани, ни DолиLичари већ инLересне :руDе
(скуD Dоје9инаца које веже исLи инLерес). Носиоци DолиLике „у
емDиријском смислу јесу :руDе које се налазе у о9носима хори-
зонLално: расDоре9а моћи и уLицаја, а не у хијерархијској сLрук-
Lури DореLка” (Базић, 2012, сLр. 61). Теорија 9рушLвено: изJора је
Lакође насLала Dе9есеLих :о9ина ХХ века и заснива се на инLере-
сима „уLилиLарисLичке Dриро9е” (Arrow, 1963, сLр. 3–6). Класич-
ни уLилиLарисLи су смаLрали 9а ако се Dође о9 ин9иви9уалних
инLереса, може се 9оћи и Dомоћу саJирања Dоје9иначних функ-
ција Jла:осLања 9о 9рушLвено: Jла:осLања (које Dре9сLавља нај-
већу срећу највеће: Jроја љу9и). ЗаLо је :ласање као већински
начин о9лучивања у оквирима ове Lеорије високо коLиран као
Dожељно 9рушLвено сре9сLво. ДелиJераLивна 9емокраLија је
млађа у о9носу на DреLхо9не 9ве Lеорије јер насLаје осам9есеLих
:о9ина ХХ века и 9анас је 9оминанLна Lеорија 9емокраLије. При-
сLалице 9елиJераLивне 9емокраLије „јавну расDраву смаLрају
основним криLеријумом ле:иLимносLи, како у Dо:ле9у оDрав-
9ања о9лука оних који су на Dоложајима Lако и у смислу узајам-
но: сDоразумевања и DрихваLања самих начела на којима чиLава
заје9ница Dочива” (Мла9еновић, 2008, сLр. 227). ДелиJерација
слоJо9них и је9наких :рађана је оно шLо чини основу ле:иLим-
носLи DолиLичких о9лука. ПарLициDаLивна 9емокраLија се јави-
ла Dе9есеLих и шез9есеLих :о9ина Dрошло: века и њен је основни
циљ Jио 9а Dоново афирмише и 9о9аLно осмисли и9еје широко:
учешћа и конLроле које :рађани LреJа 9а исDоље у живоLу заје9-
нице. 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА ШКОЛЕ 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Ка9а се из:оворе Шимлешине речи 9а је школа о:ле9ало 9рушLва
и 9а није ни Jоља ни :ора о9 ње:а, мисли се на Lо 9а је она увек
Jила сасLавни 9ео 9рушLвене заје9нице, и све Dромене које се 9е-
шавају у њему, нужно се о9ражавају и на васDиLање и оJразова-
ње, о9носно школу. ДемокраLско 9рушLво жели 9а из:ра9и сле-
9еће LиDове :рађана: „узорни :рађани: васDиLани и оJразовани
Dрема сLан9ар9има и захLевима :рађанско: 9рушLва; слоJо9ни
:рађани: који живе и ра9е Dрема 9емокраLским DринциDима, на-
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челима, захLевима, Dравима и оJавезама; о9:оворни :рађани:
који ће умеLи и моћи 9а живе у заје9ници, умеLи 9а 9оJро и а9ек-
ваLно врше своје Dрофесионалне акLивносLи, JиLи LолеранLни,
комDеLенLни, морално и физички з9рави, умеLи и моћи 9а се
укључе и узму учешће у развоју 9емокраLско: 9рушLва” (Шимо-
њи-Чернак, 2006, сLр. 113). Данашња школа се креће у Dравцу 9е-
мокраLизације, ово DиLање се све више Dроучава са различиLих
асDекаLа, шLо указује и DоLврђује ње:ов значај. ДемокраLизација
не значи „е:алиLаризам или уравниловку, она значи је9накосL,
је9наке мо:ућносLи усDеха, значи мо:ућносL максимално: раз-
воја осоJина свако: Dоје9инца” (ЛакеLа, 2010, сLр. 115). Демокра-
Lија се оJично не схваLа на Dрави начин (о9 сLране ученика) јер
она не значи 9а за њих нема Dравила. Она су нужна али је мно:о
лакше „разумеLи их и DошLоваLи уколико учесLвујеLе у њиховом
9оношењу, заLо је и DоLреJно укључиваLи ученике у Dроцес сLва-
рања 9емокраLије у школи” (Павловић, 2013, сLр. 334).

На увођење Dроцеса 9емокраLизације у нашу земљу и школе
свакако је уLицао Dроцес :лоJализације и :лоJалне DолиLике у
оJразовању. У њему се на:лашава значај личне слоJо9е, Dрава,
Lолеранције и соли9арносLи. Не може се 9емокраLизација у шко-
ли DосмаLраLи о9војено о9 9рушLва, шLо значи 9а се школа и
9рушLво морају ослоJо9иLи 9о:маLизма и свих не:аLивних Dоја-
ва које их сDуLавају. Школа реализује васDиLање и оJразовање за
9емокраLију Lако шLо Dреноси Lеоријска и DракLична знања о
9емокраLији, учесLвује у 9оношењу законске ре:улаLиве, развија
DозиLиван сLав ученика Dрема 9емокраLији и сл. Промене у шко-
ли о9носе се и на ре9ефинисање циљева и за9аLака васDиLно-
-оJразовно: ра9а, на 9елимичне измене насLавно: Dлана и
Dро:рама, као и начин уDрављања оJразовањем и школом. „Ре9е-
финисање циљева васDиLања се о9носи на наDушLање соци-
јалисLичко: васDиLно: и9еала и њихових вре9носLи” (ЛакеLа,
2010, сLр. 131). Основе 9емокраLиизације школе јесу: 9еценLрали-
зација школско: сисLема, мо:ућносL насLавка школовања Dосле
завршено: Jило које: сLеDена оJразовања и Dраво свако: ученика
на изJор школске усLанове. Савремена школа мора 9а развија 9е-
мокраLски 9ух, оLDоран на DриLиске, уцене, и9еолошке варке и
сл. Усвајањем DоLреJних знања и 9емокраLских вре9носLи, уче-
ник се осDосоJљава за живоL у 9рушLвеним, DолиLичким и кул-
Lурним разликама и сукоJима инLереса, и Dреузима о9:овор-
носL за власLиLе DосLуDке. ДемокраLски о9носи у школи мо:у се
DосмаLраLи са 9ва асDекLа: „као оJлик 9рушLвених о9носа из-
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међу сисLема оJразовања/школе и 9рушLвених инсLиLуција; и
као оJлик о9носа у оJразовно-васDиLном Dроцесу” (Не9ељковић,
2010, сLр. 199). Како ауLор наво9и, 9рушLвени о9носи у оJразо-
вању/школи имају 9емокраLски са9ржај уколико: оJразовни
сисLем оJезJеђује оJразовање за већину сLановнишLва, уколико
насLавници својим Dре9лозима 9оDриносе унаDређивању оJра-
зовања, измени насLавних Dланова и Dро:рама, насLавници и
ученици заје9но учесLвују у уDрављању школом, 9рушLвена сре-
9ина има уLицаја на развој школе и 9р. ДемокраLски о9носи у
школи DосLоје уколико су засLуDљени 9емокраLски оJлици вође-
ња насLавно: Dроцеса и Dреношења насLавних са9ржаја, уколико
DосLоји 9емокраLски Dоложај ученика, развијена моLивација и
акLивносL у ра9у. Кључна и9еја 9емокраLске насLаве или оJразо-
вања и васDиLања за 9емокLарију јесLе формирање 9емокраLске
личносLи. „СLрукLура насLаве LреJа 9а је уDрављена на развија-
ње 9емокраLских осоJина и сDосоJносLи ученика. С је9не сLране
DоLреJно је Dо9сLаћи развој оних сазнајно-емоционалних веш-
Lина и 9исDозиција које ће Dо9уDираLи 9емокраLску оријенLа-
цију ученика а, с 9ру:е сLране, мора се у:ра9иLи навика DошLова-
ња Dравила (Dроце9уре) Dо којима се Dоје9инац и :руDа Dонашају
и о9лучују” (Аврамовић, 2000, сLр. 169).

Да Jи се 9емокраLски о9носи у школи развијали на Dожељан и
а9екваLан начин DоLреJно је осDосоJљаваLи и навикаваLи уче-
нике на 9ијало: и Lолеранцију. Дијало: као раз:овор 9воје или
више љу9и се најчешће во9и око оJјашњавања важних Dојмова,
са DиLањима и о9:оворима, Lвр9њама, реDликама, :оворима и
сл. Најважнији факLор 9ијало:а је слушање. Раз:овор није само
меLо9а мишљења, већ и начин живљења, и уLолико је ње:ов зна-
чај већи, не само у васDиLању и оJразовању не:о и у свако9нев-
ном живоLу и комуникацији. Толеранција као кључна о9ре9ни-
ца у са9ржајима кулLуре мира значи „сношљивосL, LрDељивосL и
DоDусLљивосL” (БуJања, 2005, сLр. 94). Толеранција се јавља као
„основа 9емокраLије и Dрава човека” (Северина и Дронова, 2008,
сLр. 3) и значи DрисусLво слоJо9е као изJора, Dри чему је она
мосL којим се креће у сусреL 9ру:има, она Dовезује различиLе
сLавове и мишљења. ДемокраLија, 9ијало: и Lолеранција су Dро-
цеси и у о9ређеним 9рушLвеним околносLима су засLуDљени у
већој или мањој мери.

ДемокраLизација школе укључује „хуманисLички оријенLиса-
ну насLаву која има 9евеL DосLулаLа” (Швец, 1997, сLр. 126–127):
емоционализација насLаве (емDаLија насLавника Dрема учени-
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цима и њиховим DроJлемима, као и Jри:а о васDиLним циљеви-
ма); Dреношење насLавниково: енLузијазма и виLалносLи на уче-
нике (исDољавање самоDоуз9ања и самосвесLи које желе 9а раз-
вију ко9 ученика); Dо9сLицање самосLалносLи и креаLивносLи
ко9 ученика Dри исLовременом развоју DоLреJе за узајамном
међузависношћу и 9ру:им социо-афекLивним и конаLивним
квалиLеLима (Dо9ршка иницијаLивама ученика и њиховој ра9оз-
налосLи); DошLовање је9инсLвено: каракLера ученика као неDо-
новљиве ин9иви9уалносLи, самосLвараоца и носиоца љу9ских
Dрава, слоJо9а и о9:оворносLи, DоLреJа и кулLурно-исLоријских
вре9носLи (осDосоJљавање ученика 9а уче Dо соDсLвеном начи-
ну ра9а); Dо9сLицање ученичко: самоDоуз9ања, самоDоLврђива-
ња, самоинLерDреLације и Dома:ање развоја DозиLивно: концеD-
Lа о сеJи (Dримена ученичких вре9носLи и изражавањем Dо-
шLовања Dрема ученику); Lолерисање 9ру:ачијих мишљења,
уJеђења, DрисLуDа и 9ру:ачије: кулLурно: сLила 9ру:их осоJа
(оJјашњењем 9а је DоLреJно 9а се DроJлеми решавају консенсу-
сом и у колекLиву); 9авање DриориLеLа DозиLивној евалуацији
ученика о9 сLране насLавника и 9ру:ова (Dружање Dо9сLицаја
ученику ка9а се суочи са неусDехом); морална социјализација и
развој Dросоцијално: Dонашања ученика (Dримењивање је9ин-
сLвено: решења за верску неLрDељивосL, националну мржњу, за-
:ађење живоLне сре9ине, лош квалиLеL живоLа, незаDосленосL,
насиље, алкохолизам, наркоманију, разво9е и сл.); сLварање Dо-
жељне социјално-емоционалне климе и Dо9сLицање сре9ине у
о9ељењу (сLварање сре9ине која за9овољава ин9иви9уалне Dо-
LреJе као шLо су з9равље, си:урносL, LоDлина, наклоносL, Dрија-
LељсLво, социјално DрихваLање и DошLовање, усDех, самосLал-
носL и слоJо9а и 9р.); и комJиноване и 9ру:е каракLерисLике ху-
манисLичко: Dе9а:ошко: мишљења, осећања и DосLуDања.
У 9екларацијама УНЕСКО-а, резолуцијама и DреDорукама ЕвроD-
ско: савеLа о основном и Dрофесионалном оJразовању наво9е се
сле9ећи за9аци школе који се о9носе и на Dроцес 9емокраLиза-
ције у њој: усвајање оDшLеоJразовних и Dрофесионалних знања,
вешLина и навика; развијање ин9иви9уалних DоLенцијала; вас-
DиLање за живоL у 9емокраLском 9рушLву; не:овање и развијање
национално: и кулLурно: и9енLиLеLа; осDосоJљавање за оJразо-
вање и самооJразовање; осDосоJљавање за разумевање и Dрихва-
Lање Dромена; развијање свесLи за очување з9равља; васDиLање
за међунаро9ну сара9њу, мир и слоJо9у човека; усвајање морал-
них вре9носLи и 9р.
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У Dроцесу васDиLања и оJразовања за 9емокраLију школа има
веома значајну уло:у. Она DриDрема ученике за живоL у 9емо-
краLском 9рушLву Lако шLо Dружа неоDхо9на знања о 9емокра-
Lији, уLиче на формирање њихових сLавова и сLвара сиLуације у
којима ученици мо:у узеLи учешће а Lичу се 9емокраLско: уре-
ђења школско: живоLа. ВасDиLање за 9емокраLију се реализује
кроз са9ржаје о9ређених насLавних Dре9меLа и о9:оварајућих
уџJеника, меLо9е и оJлике насLавно: ра9а, личносLи насLавника
и 9р. Међу Dре9меLима у којима васDиLање и оJразовање за 9е-
мокраLију DосеJно 9олази 9о изражаја, свакако се уJраја :рађан-
ско васDиLање. Оно се о9носи на оJразовно-васDиLне Dро:раме
који се осLварују у циљу DриDреме акLивно: и о9:оворно: :рађа-
нина у слоJо9ном и оLвореном 9рушLву. Поре9 школе, чиниоци
који уLичу на Dроцесе и исхо9е оJразовања 9еце, мла9их и о9рас-
лих за 9емокраLију и љу9ска Dрава јесу: Dоро9ица, 9рушLвена
сре9ина, мас-ме9ији, оJразовање, међунаро9не вла9ине инсLи-
Lуције и невла9ине ор:анизације. Сви наве9ени факLори су о9
виLално: значаја за развијање 9емокраLије и 9емокраLских о9-
носа међу љу9има. МеђуLим, ка9а је реч о савременим сре9сLви-
ма информисања, може се консLаLоваLи 9а су она мач са 9ве ош-
Lрице јер, нереLко се кроз њих „шири :овор мржње и Dроизво9и
сLрах” (СавеL ЕвроDе, 2011, сLр. 34), шLо има не:аLивне Dосле9ице
Dо развијање 9емокраLско: васDиLања и оJразовања.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
У ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

ОJразовање за 9емокраLију DуLем насLавних са9ржаја у РеDу-
Jлици СрJији може се реализоваLи у оквиру већ DосLојећих на-
сLавних Dре9меLа, али и увођењем DосеJно: Dре9меLа. У наше
основне и сре9ње школе Dре9меL %рађанско вас и�ање уве9ен је
новемJра 2001. :о9ине као факулLаLивни, а 2002. :о9ине као оJа-
везни изJорни Dре9меL, шLо Dо9разумева оJавезно Dохађање
је9но: о9 9ва изJорна Dре9меLа (9ру:и Dре9меL је веронаука).
Овим Dре9меLом нису оJухваћени сви ученици, шLо на извесLан
начин умањује ње:ове ефекLе. ОJразовање за 9емокраLско :ра-
ђансLво (О9ижије, 2006, сLр. 94–98) укључује DосLојање о9ређе-
них комDеLенција: „ко:ниLивне комDеLенције, које се 9еле у че-
Lири :руDе: комDеLенције Dравне и DолиLичке Dриро9е,
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Dознавање савремено: свеLа, комDеLенције Dроце9уралне Dри-
ро9е и Dознавање начела и вре9носLи љу9ских Dрава и 9емо-
краLско: :рађансLва; еLичке комDеLенције и изJор вре9носLи;
сDосоJносL за 9еловање, које се 9ру:ачије означава 9рушLвеним
комDеLенцијама. У њих сDа9ају сDосоJносL 9а се живи са 9ру:и-
ма, 9а се сарађује, сDосоJносL 9а се решавају сукоJи у скла9у са
начелима 9емокраLско: Dрава, сDосоJносL 9а се учесLвује у јав-
ној 9еJаLи”. ИсLи ауLор наво9и и класификацију 9аLу о9 сLране
Вел9уиса Ру9а, у којој се разликују чеLири 9имензије :рађансLва,
које се заснивају на анализи живоLа у 9рушLву. Те су 9имензије:
DолиLичка и Dравна, 9рушLвена, кулLурна и економска. Оне нису
саме сеJи циљ већ су Dомоћно сре9сLво у оJјашњавању комDе-
Lенција за оJразовање за 9емокраLско :рађансLво. Без оJзира на
разлике у схваLањима наве9ених комDеLенција, оJе класифика-
ције на:лашавају важносL из:ра9ње свесLи о DриDа9носLи за-
је9ничком :рађансLву, шLо значи 9а :рађанин LреJа свако9невно
9а исDуњава своје 9ужносLи и оJавезе али и Dо9разумева ширу
9имензију изван оквира неDосре9них и локалних DиLања.

Основни циљ насLаве :рађанско: васDиLања јесLе „Dо9сLица-
ње развоја личносLи и социјално: сазнања ко9 ученика основне
школе” (Правилник о насLавном Dлану и Dро:раму за Dрви и 9ру-
:и разре9 основно: оJразовања и васDиLања, 2004). Овај Dре9меL
LреJа 9а Dружи ученицима мо:ућносL 9а DосLану акLивни учес-
ници у Dроцесу оJразовања и васDиLања, 9а из:ра9е сDосоJносLи
и вре9носLи неоDхо9не за формирање о9:оворне личносLи,
сDремне за 9о:овор и сара9њу, DошLовање сеJе и 9ру:их и сл.
Про:рам :рађанско: васDиLања конциDиран је Lако 9а се у Dрва
чеLири разре9а основне школе акценаL сLавља на Dоје9инца и са-
знања о сеJи и 9ру:има. То су Lеме које се 9ирекLно о9носе на
:рађанско 9рушLво. У сLаријим разре9има основне школе инси-
сLира се на DарLициDацији ученика у школском живоLу и локал-
ној сре9ини. Грађанско васDиLање у DеLом и шесLом разре9у и
ПројекаL :рађанин у се9мом разре9у врше неDосре9нију и кон-
креLнију DриDрему 9еце за Lо 9а DосLану :рађани. Са9ржај Dро-
:рама насLаве ово: Dре9меLа Dрема Правилнику о насLавном
Dлану за 9ру:и циклус основно: оJразовања и васDиLања и на-
сLавном Dро:раму за DеLи разре9 основно: оJразовања и васDи-
Lања из 2010. :о9ине, 9ели се на неколико LемаLских целина:
а9аDLација 9еце на школску сре9ину и развој комуникаLивних
сDосоJносLи; разумевање и усвајање најважнијих Dојмова (9ечи-
ја и љу9ска Dрава и слоJо9е, и9енLиLеL, 9рушLвена о9:оворносL,
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различиLосL кулLура, је9накосL, Dраво и Dрав9а, мир, си:урносL
и сLаJилносL, 9емокраLија); развијање вешLина и сDосоJносLи;
учење о вре9носLима и 9р. У Dро:рамима за се9ми и осми разре9
циљ насLаве :рађанско: васDиLања јесLе 9а „ученици сLекну са-
знања, формирају сLавове, развију вешLине и усвоје вре9носLи
које су DреLDосLавка за комDеLенLан, о9:оворан и ан:ажован жи-
воL у 9емокраLском 9рушLву” (Базић, 2012, сLр. 81). Ов9е су JиLне
чеLири LемаLске целине: школа и учешће ученика у школском
живоLу; локална заје9ница и акLивно учешће ученика у живоLу
локалне заје9нице; :рађанин, 9ржава и власL, ђачки DарламенL и
иницијаLива; и 9еца у савременом свеLу и ме9ији у савременом
9рушLву.

Грађанска DисменосL или коришћење :рађанских Dрава ко9
9еце се развија кроз акLивносLи у сле9ећим корацима: „са:ле9а-
вање услова школско: живоLа или живоLа у локалној сре9ини;
изJор DроJлема на коме ће се ра9иLи: сакуDљање Dо9аLака о иза-
Jраном DроJлему; изра9а Dлана акције, акLивизам и DарLициDа-
ција; јавна DрезенLација Dлана акције” (Шимоњи-Чернак, 2006,
сLр. 115). Грађанско васDиLање као Dре9меL, заDраво DоDуњава
Dразнину која DосLоји у васDиLном асDекLу школе, заLо шLо оJра-
ђује DиLања усмерена на Dоје9инца, на 9ру:е љу9е, на школски
живоL, локалну сре9ину и 9р., која не оJрађује није9ан 9ру:и
Dре9меL у школи на овакав начин. МеђуLим, 9а Jи насLава :ра-
ђанско: васDиLања Jила ефикасна и квалиLеLна, DоLреJно је Dо-
сLојање квалиLеLних уџJеника и Dриручника са овом LемаLи-
ком, као и сLручно осDосоJљавање и усавршавање насLавно: ка9-
ра. У Dро:раме сLручно: усавршавања насLавника, сара9ника и
на9зорника DоLреJно је укључиLи оJуку за Dримену инLеракLив-
них, кооDераLивних сLраLе:ија учења и Dо9учавања, 9емокраLс-
ких меLо9а у васDиLању, меLо9а квалиLаLивно:, развојно-Dо9-
сLицајно: оцењивања, осDосоJљавање за развијање DарLнерских
о9носа са ученицима и ро9иLељима и Lимско: ра9а у школи. Та-
кође, неоDхо9но је развијаLи вешLине усDешне комуникације и
ненасилно: решавања конфликаLа, као и не:овање самооJразо-
вања, самоевалуације и Dрофесионалне криLике.

ПреDоруке за унаDређивање сLаLуса и квалиLеLа Dре9меLа
%рађанско вас и�ање Dрема Хелсиншком о9Jору за љу9ска Dрава у
СрJији (2014, сLр. 3–4) јесу сле9еће:

– ПромовисаLи Dре9меL %рађанско вас и�ање, Lј. уDознаLи јав-
носL са сушLином Dре9меLа, зашLо је он важан и шLа се учи
у оквиру ово: Dре9меLа. Да се не Jи Dојачавала Dо9ела и су-
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DроLсLављеносL :рађанско: васDиLања и верске насLаве,
Jило Jи Jоље ако Jи се Dромоција оJа Dре9меLа 9ешавала
као 9ео исLих акLивносLи.

– Мо9ификоваLи Dравила којима се ре:улише изJор %рађанско%
вас и�ања и верске нас�аве.

– РазмоLриLи 9а се %рађанско вас и�ање уве9е као оJавезан
Dре9меL у Jар је9ном о9 разре9а (Lо може JиLи, нDр. заврш-
ни разре9 основне, Dрви или завршни разре9 сре9ње школе)
како Jи се оJезJе9ило 9а сви мла9и љу9и 9оJију Dрилику 9а
разумеју неке кључне асDекLе 9рушLвено: и DолиLичко: жи-
воLа је9не заје9нице и 9а схваLе колико је важна акLивна
уло:а коју LреJа 9а Dреузме сваки :рађанин.

– РазмоLриLи мо:ућносL 9а се ученицима, који су Dохађали
%рађанско вас и�ање о9ређени Jрој :о9ина (9ве или Lри),
омо:ући 9а замене часове %рађанско% вас и�ања акLивним
учешћем (у о9ређеном Lрајању) у DројекLима локалне само-
уDраве или НВО волонLирањем у о9ређеним инсLиLуцијама
и 9ру:им сличним акLивносLима у школи или у локалној за-
је9ници.

– Мо9ификоваLи DосLојећа Dравила која ре:улишу ко може 9а
Dре9аје %рађанско вас и�ање 9а Jи се смањила мо:ућносL 9а
се насLавници оDре9ељују за овај Dре9меL само заLо шLо не-
мају 9овољан фон9 часова.

– СачиниLи Dравилник који ће о:раничиLи у9ео фронLално:
Dре9авања у насLави из %рађанско% вас и�ања, а DовећаLи
у9ео инLеракLивних оJлика ра9а (DосеJно 9искусије и 9еJа-
Lе) и ра9 на DројекLима. ТреJа оJезJе9иLи 9а насLавници у
већој мери корисLе мо9ерне информационе и комуникаци-
оне Lехноло:ије (нDр. инLернеL).

– РазвиLи мо9ел за финансирање насLавних акLивносLи и ма-
Lеријала који су Dре9виђени Dро:рамом %рађанско% вас и�а-
ња, а у DосLојећим условима се реализују слаJије зJо: не9о-
сLаLка финансијских сре9сLава (нDр. развијање и реализа-
ција малих DројекаLа).

– ОJезJе9иLи 9о9аLно усавршавање за насLавнике %рађанско%
вас и�ања.

– РазвиLи на националном нивоу 9окуменLациону Jазу у којој
Jи се налазили различиLи маLеријали који се мо:у корисLи-
Lи у насLави %рађанско% вас и�ања.
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– Пре:ле9аLи DосLојеће Dро:раме %рађанско% вас и�ања и изме-
ниLи их у сара9њи са насLавницима %рађанско% вас и�ања.

– РазвиLи механизме који ће Dо9ржаLи насLавнике %рађанско%
вас и�ања 9а у већој мери сарађују на ре:ионалном нивоу и
9а размењују насLавне маLеријале, Lеме и Dримере 9оJре
Dраксе из насLаве %рађанско% вас и�ања.

– ПреDоручиLи насLавницима %рађанско% вас и�ања и верске
нас�аве 9а Lоком :о9ине ор:анизују заје9ничке акLивносLи
или часове о Lемама које су релеванLне за оJа Dре9меLа,
како Jи се Dоказало 9а ова 9ва Dре9меLа нису суDроLсLавље-
на и како Jи се унаDре9ила сара9ња, а умањили конкуренL-
ски о9носи.

– Ре9ефинисаLи скалу за оDисно оцењивање Lако 9а има Lри
нивоа.

ЗАКЉУЧАК Развијена свесL о DоLреJи васDиLања и оJразовања за 9емокра-
Lију у неDосре9ној је вези са Dроменама које су се о9и:рале у
Lранзиционим 9рушLвима. С оJзиром на Lо 9а наша земља сDа9а
у Lранзициона 9рушLва, 9емокраLија и њене Lековине су о9 Dо-
сеJно: значаја за сва Dо9ручја човекових 9елаLносLи. Најви9љи-
вији Dримери налазе се у васDиLно-оJразовном ра9у у школама
јер се све Dромене у 9рушLву нужно о9ражавају и на школсLво.
ПосLоје различиLа Dојмовна о9ређења 9емокраLије, међуLим сва
она уDућују на Lо 9а се ра9и о је9наким Dравима и слоJо9ама
свих :рађана. ДемокраLизација у РеDуJлици СрJији се везује за
оDшLи Dроцес :лоJализације и Dојаву нових вре9носLи DоDуL: Lо-
леранције, соли9арносLи, личних слоJо9а и 9р. У школи, она зна-
чи осDосоJљавање ученика за 9ијало: и Lолеранцију. Поре9 Lо:а,
она DриDрема ученике за живоL и ра9 у 9емокраLском 9рушLву,
шLо значи 9а их учи 9емокраLским вре9носLима, формира сLа-
вове и сLвара сре9ину у којој они мо:у узеLи учешће у вршењу
о9ређених акLивносLи које се Lичу 9емокраLско: уређења живо-
Lа у школи.

ВасDиLање и оJразовање за 9емокраLију се реализује кроз са-
9ржаје о9ређених насLавних Dре9меLа међу којима је :рађанско
васDиLање најважније. Оно је уве9ено 2001. :о9ине као факулLа-
Lивни, а :о9ину 9ана касније као оJавезни изJорни Dре9меL, који
оJрађује LемаLику :рађанских Dрава и слоJо9а, DиLања DарLици-
Dације ученика у школи, соли9арносLи и 9р. Ње:ов циљ о9носи
се на DриDремање ученика за акLивно учесLвовање у Dроцесу
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васDиLања и оJразовања, из:рађивање вре9носLи и сDосоJносLи
које су DоLреJне за формирање о9:оворне личносLи која сарађу-
је, DошLује сеJе и 9ру:е. Са9ржаји :рађанско: васDиLања конци-
Dирани су Lако 9а се у млађим разре9има основне школе о9носе
на DиLања Dоје9инца и сазнања о сеJи и 9ру:има, 9ок у сLаријим
разре9има оJрађују LемаLику која се о9носи на DарLициDацију
ученика у школском живоLу, локалној сре9ини и 9р. УнаDређи-
вање и DоLDуније схваLање :рађанско: васDиLања налази се у
DреDорукама Хелсиншко: о9Jора за љу9ска Dрава, које су наве9е-
не у ра9у. МеђуLим, важна карика у осLваривању са9ржаја :ра-
ђанско: васDиLања у школи, јесу насLавници који се морају оJра-
зоваLи и сLручно усавршаваLи како Jи усDешно о9:оворили за-
9аLку DриDреме мла9их љу9и за живоL у 9емокраLском
9рушLву.
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SUMMARY EDUCATION FOR DEMOCRACY IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Considering to the fact that democracy, especially in the societies
in transition, today has become the key question of their functioning
and development, the discussion about this question have different
reasons. The school as the educational institution in Serbia has
numerous and responsible tasks in founding and developing of
democratic relationships, mutual relations of the tolerance, respect-
ing, peaceful solutions ect. By acquiring of needed knowledge and
democratic values, students become competent for living with social
differences, for taking responsibility and active functioning which is
directed to the constructive way.

Democracy is not just the form of political system, but also the
mean for realizing of practical goals. Democratic consciousness and
knowledge are mostly acquired in schools, in which the specific way
of thinking, communication and readiness for practical acting are
developing and that is the precondition for education for democracy.
But, it is important to understand democracy in the proper way,
because it is not meaning the absolute freedom, but respecting of
rules and obligations which means harmonious living in the given
social environment.

Democratization in the Republic of Serbia is connected to the
general process of globalization and appearing of new values such as
tolerance, solidarity, personal rights ect. In school, it means learning
about dialog and tolerance. Beside, it prepares students for living and
working in democratic society, that is learning about democratic
values, forming attitudes about and making the environment in
which they can take participance in some social activities related to
democratic relationships in school. By democratic knowledge and
values, the student can learn about living in social, cultural and polit-
ical differences, in conflict of interests, about taking of rights and
obligations, taking of responsibility for decisions in which making
one is taking part.

Education for democracy is different in the consist of different
educational subjects, between which the civil education has the
greatest importance. Its goal is the preparation of students for active
participation in the process of education, developing of values and
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abilities which are needed for forming of responsible person who is
cooperative and respective for himself and others.

KЕY WORDS: democracy, education, school, Serbia.


