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ОД ЕПИСТЕМОЛОГИЈЕ  
ДО СКРИВЕНОГ КуРИКуЛуМА: КРИТИчКА Vs. 

„бАНКОВНА“2 ПЕДАГОШКА ПЕРСПЕКТИВА
 

 „Стога, изговорити истиниту реч значи мењати свет“ 
Freire, P. Pedagogy of Opressed, 1996: 68

     Знање, или прецизније његова моћ, једна је од централних тема критичке педагогије. Бу-
дући заинтересовани за школу као место друштвене критике, а све са циљем социјал-

не трансформације, критички оријентисани педагози посебно тематизују однос знања и моћи, или, 
да симплификујемо, функцију знања у репродукцији постојећих (често опресивних) друштвених од–
носа. Не признајући школу као место просте социјалне, економске или културне презервације, често 
се баве разоткривањем епистемологије на којој почива савремена школа (позитивистичке еписте-
мологије), те њеног скривеног курикулума који функционишe тако да легитимишe друштвено-репро-
дуктивну функцију школе, у непрестајућем кругу самооправдавања. Како одређено поимање знања и 
његовог функционисања обликује скривени курикулум једне образовне филозофије, те како овај, после-
дично, школу обликује у место друштвене трансформације или пак друштвене трансмисије, гледа-
но из критичке позиције – предмет је анализе у нашем раду. Финалном сублимацијом и 
контрастирањем опозитних, позитивистичких и критичких позиција, закључујемо да је скривени 
курикулум прве курикулум солилоквија, док је курикулум друге, критичке тенденције у потпуности 
дијалошке природе. Јасно је да једносмерност скривеног курикулума обликованог постулатима пози-
тивистичке епистемологије може допринети само праволинијској трансмисији и обнављању 
постојећег друштвеног поретка, док дискурзивност критички оријентисане школе однос према 
друштву дефинише као двосмерни, трансформацијски, делатни и еманципаторски.

 знање, моћ, критичка епистемологија, скривени курикулум, школа.

1 Е-mail: jovanar@ac.me
2 Појам „банковног“ образовања у раду се употребљава у фреиреанском смислу (Freire, 1996), 
као оно које је базирано на парцијалној, механицистичкој визији човека, његовог развоја и 
процеса учења, с извесним онтолошким и епистемолошким редукционизмом. Без озбиљнијег 
академског двоумљења значење термина можемо применити на већину савремених школа 
које функционишу под државним окриљем. 
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увод

За критичку педагогију од изнимне је важности тема знања, а неки је сматрају 
и „централном димензијом“ овог педагошког правца (Kincheloe, 2008: 10). Сви 
теоретичари критичке педагошке мисли у епистемолошким питањима и питањима 
курикулума полазе од истих дилема: како се знање ствара; одакле долази и ко га ствара; 
чији културни капитал се смешта унутар курикулума; како постаје део курикулума; какав 
је значај тог знања за оно што смо сад или оно што можемо постати; зашто се баш онo 
поучава и зашто баш одређенa групацијa ученика; које су његове стварне или латентне 
функције у том сложеном односу културне моћи и контроле начина продукције и 
дистрибуције знања као културног добра; чији принципи економске, социјалне, родне, 
расне реалности су утиснути у садржај школовања; сажето, примарно питање критички 
оријентисаних истраживања курикулума мора да буду питање избора и преношења 
знања и идеја које их руководе (Аpple, 2004; Кincheloe, 2008). 

Критичка педагогија усмерена је на добробит, трансформацију и еманципацију 
целог друштва, и то пре свега кроз увиђање моћи знања, односно кроз разумевање 
и демаскирање односа моћи и знања. Она не верује у школу као механизам 
просте дистрибуције симболичких/културних добара, односно знања. Уместо 
процесирања, не само знања него и људи, у сврху репродукције и обнове постојећег 
друштвеног поретка (у чему се и очитује моћ знања за коју је критичка педагогија 
посебно заинтересована), она школу види као одређену социјалну акцију, силу са 
реконструктивним (а не репродуктивним!) и трансформативним социјалним учинком. 
Образовање, дакле, критички виђено, није културна или социјална презервација, 
већ напротив, културна и социјална еманципација, заснована на тачно одређеној 
епистемологији, званичном и скривеном курикулуму. 

Однос моћи и знања у сржи је тачно одређене епистемологије, која пак 
последично производи тачно одређене структурне елементе образовног/школског 
окружења, односно специфичне скривене курикулуме; они, са своје стране, 
оправдавају сопствену епистемологију, легитимишући и оснажујући тако моћ тачно 
одређеног друштвеног слоја. Овај циклус: знање–моћ – епистемологија – скривени 
курикулум од суштинске је важности за критички оријентисане педагоге. 

Управо поменута три проблема (знање–моћ – епистемологија – скривени 
курикулум) биће разматрана у раду, контрастирањем критичке и позитивистичке 
перспективе. Први део рада проблематизује схватање образовања као агенса 
друштвене репродукције, уз расветљавање односа знања и моћи. Тако смо уведени 
у разматрање критичке и позитивистичке епистемологије, да би се потом (у трећем 
делу рада), са филозофске спустили на практично-педагошку раван школског живота 
и функционисања скривеног курикулума. 

Изабрана путања разматрања поменутих феномена и њихових односа (од 
теорије ка пракси) омогућава нам јаснији увид у процес „превођења“ епистемологије 
у имплицитну педагогију школе, што се препознаје као један од циљева овог рада. За 
процес транспоновања и „учитавања“ епистемологије у скривену педагошку праксу 
посебно смо заинтересовани са становишта позитивистичке педагошке мисли, али 
нам за њено разумевање изразито помаже компаративни приступ који је у раду 
одабран. Основни циљ рада је пак предочавање тананог, тешко уочљивог и често 
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занемариваног, а изразито педагошки валентног имплицитног утицаја и моћи коју 
позитивистичкa eпистемологија (оличена пре свега у некритичком, фреиреовски 
„банковном“ устројству педагошких пракса) има у савременим школама.  

Образовање као економска, културна и социјална  
презервација – критичка перспектива

Савремени критички педагошки теоретичари сагласни су у идеји да школе 
нису идеолошки неутралне установе, већ напротив, служе да легитимишу и оснаже 
„моћније“ друштвене слојеве, преносећи важећу класну конструкцију друштва (Freire, 
1998; Gutek, 2004; Mаklaren, 2013а), а то најчешће значи и да обнављају постојећу 
социјалну неправду и неједнакост (Mаklaren, 2013b). Једна од скривених лекција 
које се у школама подучавају је и та да сви имају „одговарајуће место у пирамиди“, 
и да у суштини не постоји начин да се изађе из предодређеног друштвеног нивоа 
(Gatto, 2005: 5). Оне наиме подучавају тачно оно што је друштву потребно: „Како да 
будемо добри Египћани и останемо на свом месту у пирамиди“ (Gatto, 2005: 14), 
производећи тако „немислеће поданике“ (Mаklaren, 2013b: 359). Школе, дакле, служе 
као механизам друштвеног сортирања и сврставања (Gatto, 2005). 

Школа не само да чува и дистрибуира економска, већ и симболичка, односно 
културна добра или капитал, пре свега оличен у знању (Аpple, 2004). Да бисмо 
разумели како се тај процес одвија, процес комплексне економске и културне 
функције образовних институција, Епл предлаже увођење појма дистрибуције, 
односно преношења или расподеле знања. Чињеница да је знање неједнако 
распоређено између различитих друштвених или класних група, сведочи о томе 
да те исте друштвене групе карактерише одређена врста политичке или економске 
моћи у друштву (Аpple, 2004). Овај однос између културне дистрибуције знања и 
дистрибуције контроле економске и политичке моћи, прецизније, однос између знања 
и моћи Епл сматра изузетно важним. Заправо, изучавање овог односа омогућиће нам 
да боље разумемо начин на који друштво „стабилизује“ или „нормализује“ себе самог 
(Аpplе, 2004: 30). Цео тај процес одвија се тако што школе не само да „процесирају“ 
знање, већ и саме људе (Apple, 2004: 34), кроз знања: „Формално и неформално знање 
се користе као сложени филтер који процесира људе, често према сталежу“ (Аpplе, 
2004: 32). Овај однос препознаје и Жиру, констатујући како „објектификација знања“ 
значи уједно и „објектификацију људи“ (Žiru, 2013: 54). 

О школи као месту друштвене репродукције говори и Жиру (Žiru, 2013). Значења, 
идеолошки елементи, присутни су како у „тексту“ тако и у школским праксама које 
структурирају, ограничавају или на концу онемогућавају делање свих школских 
актера. Знање и ауторитет су у школском курикулуму организовани тако да елиминишу 
разноликости, те да их регулишу кроз културну и социјалну поделу рада (Giroux, 1999); 
репродукција се стога, према Жируу, односи на она значења која, у оквиру одређених 
историјских и социјалних услова, функционишу тако да легитимишу интересе 
доминантног социјалног поретка. Неки аналитичари курикулума иду још даље у 
разумевању школе као агенса не само друштвене репродукције, већ „социјалног 
дуализма“ (Flecha, 1999: 66), и погоршавања социјалне неједнакости, „подржавајући 
бифуркацију прихода и класне структуре“ (Аnyon, 2005: 37).
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Моћ знања: позитивистичка vs. критичка епистемологија

Позитивистичка епистемологија или епистемологија солилоквија

Уопште узев, многи теоретичари критичке педагошке мисли сагласни су с 
идејом како је школа као ентитет „неповезана“ са светом око себе (Кincheloe, 2008: 
12). Како Гато запажа, данас се деца у школама подучавају на аисторијски начин, без 
осећаја како је прошлост предестинирала садашњост у којој живе; исто тако су врло 
мало упућени на будућности као да не увиђају њену везу са садашњошћу; они живе 
у „продуженој садашњости“ (Gatto, 2005: 27), и тај тренутак у коме живе представља 
и границе њихове свести. Једна од кључних лекција коју наставници савремене 
школе најчешће подучавају је заправо збрка, неповезаност, конфузија свега; знања 
и лекције су изван контекста, што представља „константну повреду природног 
поретка и редоследа“ (Gatto, 2005: 2). Наиме, „значење, а не неповезане чињенице, 
јесте оно што треба разумном људском бићу“ (Gatto, 2005: 3), а образовање би управо 
требало да у сирове и неповезане чињенице утисне значења.

Теоретичари критичке педагошке мисли проблематизују однос према знању 
из перспективе културе позитивизма као својеврсне идеологије, форме културне 
хегемоније која данас доминира, и одређује не само идејно него и на нивоу животних 
пракса нашу свакодневницу, све више управљану према техничким императивима 
(Giroux, 1997; Кincheloe, 2008; Žiru, 2013). Истиче се неколико кључних тековина 
позитивистичке епистемологије које су обликовале и однос према знању: вредност 
знања мери се према техничким интересима; валидно знање је само оно које 
подлеже емпиријским проверама, и оно које је објективно; знање је вредоносно 
ослобођено (Giroux, 1997). Школе, са звоном као логиком школског времена, 
имплицирају да ниједан посао „није вредан завршетка“, односно преносе идеју о 
равнодушности према знању, идејама, пословима, незаинтересованости и површног 
приступа стварима (Gatto, 2005: 6). Кинчело развија појам ФИДУРОД3 – као акронима 
савремене механицистичке епистемологије, чије су кључне одлике: формално, 
непроменљиво, деконтекстуализовано, универзалистичко, редукционистичко и 
једнодимензионално поимање знања (Кincheloe, 2008: 22, 23). Оно што се истински 
може назвати знањем само је научно знање, јер једино оно може да буде емпиријски 
проверљиво; знање постоји негде извана, у некој „реалности“ у којој је врло лако 
мерљиво (Кincheloe, 2008). 

Знање се у оваквој култури третира као скоро аперсонално, створено негде изван 
простора и времена, од стране безмало безимених и безличних људи, и као такво, оно 
се у школама преноси као потпуно безупитно, без могућности подлегања пропитивању, 
у једном механицистичком образовном контексту (Кincheloe, 2008). Ученици треба да 
прихвате „епистемолошку извесност“ наставника, предмета и његовог курикулума 
(Мonchinski, 2008: 121). Све то за последицу има поимање школског знања као квантума 
информација, независног од времена и простора, аисторијског, универзализованог и 

3 ФИДУРОД – акроним од енглеских речи: F – formal, I –  intractable , D – decontextualized, 
U – universalistic, R – reductionistic, OD – one dimesional.
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деконтекстуализованог (Giroux, 1997). Овакво виђење знања у потпуности маскира 
однос знања и социјалних, економских и политичких сила, и у потпуности ниподаштава, 
или на концу онемогућава практиковање критичког мишљења. 

Критичка епистемологија или епистемологија дијалога

Теоретичари критичке педагошке мисли, пак, сагласни су са политичношћу 
образовања, и са тих становишта тумаче и однос знања и моћи у друштву, и 
последичну друштвену стратификацију коју школе, легитимишући одређено знање, 
производе. Критички оријентисани педагози верују да не постоји образовни процес 
који је неутралан (Apple, 2004; Dimitriadis et al., 2006, Freire, 1999; Shor, 1993, Žiru, 2013); 
он, наиме, служи или у сврху интеграције стасавајућих нараштаја у друштво, или у 
сврху оспособљавања младих за практиковање слободе, и трансформацију себе и 
стварности у којој живе (Freire, 1996).

(Не)могућност неутралности школе као институције заправо је садржана у 
(не)могућности неутралности знања. Епл одбацује могућност неутралности знања. 
Чињеница је да углавном подлежемо том погрешном схватању да знање видимо као 
релативно неутралан артефакт; у образовању посебно, оно се, сматра Епл, посматра 
или као објекат, у психолошком смислу, или као процес, у психолошком смислу такође. 
Аутор је става да сама чињеница да не заузимамо или не истичемо свој политички 
став никако не значи да постижемо објективност (Аpple, 2004). Два су суштинска 
контрааргумента могућности неутралности знања: институција школе никако није 
неутрална са становишта економских исхода – оне делују као врло моћни агенси 
економске и културне репродукције друштвених или класних односа; осим тога, знање 
које се преноси у школама већ је одређени „избор“ битно обухватнијег и озбиљнијег 
универзума постојећих социјалних знања и принципа, већ филтрираних кроз 
идеолошке или економске интересе – друштвене и економске вредности су, дакле, већ 
садржане у формалном корпусу школског знања, у општем начину функционисања 
школе као институције, у начинима предавања, принципима или формама вредновања 
(Apple, 2004). 

Критичка епистемологија подразумева схватање знања као социјалне 
конструкције (Meklaren, 2013a: 369), „критичко“ виђење знања као „социјалног 
конструкта који је у вези са људском интенционалношћу и понашањем“ (Giroux, 1997: 
23). Свет, и информације у њему се ко-конструишу; од света, до знања о њему постоји 
„филтер“ људске когниције, односно људске свести, а људска свест је такође социјална 
творевина (Кincheloe, 2008: 213). У том смислу, на делу је крах извесности, сигурности, 
поузданости и тачности знања; она наиме морају подлегати сталном процесу 
пропитивања. Људско знање није дакле споља само дато, већ представља социјални 
конструкт, за чије нам разумевање нису довољна само филозофска разматрања, већ 
управо „социјални и социолошки услови и контекст у оквиру кога је поникло“ (Кelly, 
2004: 31). 

За разлику од деконтекстуализованог, унеколико измештеног и животно 
непотпуно релевантног знања које се у школама предаје, теоретичари критичке 
педагошке мисли контекстуализују промишљање знања и развоја курикулума. Опште 
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узев, на делу је „ситуациона“, контекстуална педагогија, која омогућава ученицима 
да постану историјски, трансформативни актери друштва (Freire, 1996; Žiru, 2013). 
Ученичке аутобиографије, рефлексије, промишљања и интеракције много снажније 
обликују њихова знања и вредности него неко споља наметнуто знање у званичном 
курикулуму (Gutek, 2004). 

За Фреиреа, питање садржаја наставе за наставнике значи бригу о програму који 
ће бити предмет дискурса са ученицима. У дијалошкој, проблемски оријентисаној 
настави, садржај није питање скупа информација које би требало пренети ученицима, 
то је пре свега „организована, систематизована и развијена ’ре-презентација’“ 
оних тема о којима ученици желе да знају више“ (Freire, 1996: 74). Почетна тачка 
у организовању садржаја таквог курикулума је „садашња, постојећа, конкретна 
ситуација“ за коју су ученици заинтересовани (Freire, 1996: 76). Она се „ре-презентује“ 
у процесу кодификовања стварности, и својеврсног преношења са конкретне на 
апстрактну раван, како би је ученици потом „декодирали“. Тако Фреире уводи концепт 
„генеративних тема“ (Freire, 1996: 76). Генеративне теме су део ученичког (пред)знања, 
узете из њиховог проживљеног искуства, које су „проблематичне“, контроверзне 
довољно да их побуде и заинтересују за размишљање/разрешење/учење (Freire, 
1996). То су теме које су обично набијене емоцијама и значењем, јер се тичу животно 
важних и релевантних дешавања у животима ученика; оне заправо представљају 
тачку пресека „личног живота ученика и ширег друштва и глобалног света“ (Kincheloе, 
2008: 11). Оваква педагогија полази од потреба самих ученика и има њихову, личносну 
перспективу (Meklaren, 2013a,b; Моnchinski, 2008). Гато истиче да је велики део онога 
што би образовање требало да буде заправо садржано у сопственом откривању 
значења, и откривању задовољавајуће сврхе за себе саме, односно осмишљавање 
сопственог живота (Gatto, 2005). 

Управо у спрези с истакнутом чињеницом о важности образовања упуђеног на 
ученике, важности њихових биографија, њима значајних прича или знања, јесте и 
критичко-педагошка упућеност на емоционални аспект личности ученика. Мекларен 
истиче да знање није само мисаона већ и чулна активност, те да педагогија заснована 
на таквом виђењу треба да дотакне и афективни сензибилитет ученика (Meklaren, 
2013a,b). Видећи у основи крититичке педагогије фреиреанску радикалну љубав, 
Кинчело објашњава како је та љубав „саосећајна, еротична, креативна, сензуална“ 
(Кincheloe, 2008: 9). „(...) критичка епистемологија и стварање знања које оно генерише 
појављује се као еротизована (у животно афирмишућем, повезаном, сензуалном 
смислу) динамика посвећена укључивању у информисану, ослобађајућу акцију“ 
(Кincheloe, 2008: 64).

Скривени курикулум

Критичко одређење појма скривеног курикулума

Теоретичари критичке педагошке мисли препознају, осим званичног 
курикулума (знања, вештина и вредности које су уткане у сам садржај наставе), и 
снажно деловање „скривеног курикулума“ – вредности, ставова и понашања које 
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се на ученике преносе путем функционисања и устројства свакодневног живота 
и односа у школи и учионици. Критички педагози су посебно заинтересовани за 
разумевање његовог функционисања, јер се „кључни елемент друштвене контроле 
која се одвија путем школе објављује у скривеном курикулуму“ (Gutek, 2004: 319); он 
наиме значајно доприноси остваривању процеса репродукције у школама, где су 
ученици социјализовани и понашајно условљени и обликовани тако да прихватају 
хијерархијске структуре моћи (Applе, 2004). 

Фреире сматра да се довољно не узимају у обзир могућности које школа има у 
погледу „формације или деформације“ (Freire, 1998: 47) кроз свакодневно, уобичајено, 
информално функционисање из дана у дан, те да је разлог томе управо скучено 
схватање учења само као процеса предавања, односно узимања или примања знања. 
Превиђање функционисања и утицаја скривеног курикулума онемогућава нам да 
разумемо школу као агенс социјализације, будући да управо он одређује социјалне 
односе у школи и учионици, а исто тако, његовим занемаривањем замагљује се и однос 
између школе и друштва уопште (Giroux, 1978). Неки теоретичари сматрају да ученици 
заправо у школи више уче из скривеног него из званичног курикулума (Giroux, 1978). 

Скривени курикулум подразумева „недекларисане норме, вредности и 
уверења која се преносе на ученике кроз постојећу структуру школовања“ (Giroux, 
1978: 148), односно он подразумева сва учења која нису озваничена као циљеви 
или задаци школовања (Аpplе, 2004), такозване „ненамераване исходе процеса 
школовања“ (Mаklaren, 2013b: 395), али којима се „имплицитно и ефективно“ 
ученици у учионицама подучавају (Giroux, 1978: 148). То су заправо сви свакодневни 
сусрети који се одигравају у учионици и школи, а који су одређени структурним 
елементима образовног окружења. Он се односи на вредности, норме и диспозиције 
које се преносе самим бивањем у институцији школе, и излажењем у сусрет 
институционалним захтевима и рутинама школског живота (Аpplе, 2004). 

Елементи скривеног курикулума „банковног“ образовања

Наслеђе културе позитивизма оличено у визији историјски, вредносно и 
контекстуално неутралног знања за последицу има и низ школских, курикулумских 
пракса које очигледно доприносе могућности репродукције, односно обнављања 
постојеће констелације економских, социјалних и политичких односа. Објектификација 
знања о којој посебно говори Жиру, свођење знања на прост скуп информација, 
замагљује однос значења која знања носе и њихове намерности, сврховитости, 
интенционалности као такве, односно замагљује однос значења знања и моћи 
коју оно собом носи. Будући такво, ово поимање знања битно одређује и обликује 
учионичка искуства, пре свега кроз функционисање скривеног курикулума. Овакво 
преношење легитимизованог школског знања подразумева тачно одређене моделе 
социјализације, наслоњене пре свега на ауторитарне односе у учионици (Giroux, 1997). 
То је такав педагошки оквир који онемогућава истински сусрет ученика и наставника, 
њихову интеракцију, ученички избор или саморефлексију, дијалог, (пре)испитивање 
или критичко мишљење. У овако устројеним школама доминира култура тишине, а не 
култура дијалога. Ученици верују да оно што имају да кажу није важно, или евентуално 
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може изазвати последице уколико је битно другачије од наставниковог става 
(Мonchinski, 2008). Објектификацја знања за последицу има објектификацију самих 
ученика; објектификација значења резултира објектификацијом мисли (Giroux, 1997). 

Жиру истиче три кључне структурне одреднице функционисања школе које 
одређују функционисање скривеног курикулума – 1. хомогено груписање ученика, 
са импликацијом заједничког сета истих задатака и задужења ученика, 2. оштра 
поларизација у односу наставник–ученик; 3. систем вредновања заснован на казни и 
награди (Giroux, 1978). Ево неких последица овако устројеног скривеног курикулума: 
ученицима су смањене могућности за информални контакт са наставницима, јер 
су једни на једној, а други на другој страни; ученици морају да научне да буду тихи; 
ученици морају да научени да буду изоловани, да не деле информације са другима, 
и уопште, да не разговарају са другима (све ове „врлине“ дате су под еуфемизмом 
„стрпљења“); наставници системом награда и казни не поткрепљују само когнитивни 
успех или академско постигнуће ученика, већ и оне вредности и врлине које не 
припадају само корпусу академских, већ и личносних карактеристика – интелектуалну 
немоћ и зависност и конформизам; оштро хијерархијски однос ученика и наставника 
доводи до односа према знању као безупитном, које се прихвата критички и на 
пасиван начин, а на дуже стазе, код ученика производи легитимисање и оправдање 
сопствене немоћи (Giroux, 1978). „Ригидна временска структура, непотребна одлагања, 
праћење и друштвено сортирање, хијерархијски односи доминације и подређености, 
условљеност вредновања произвољном употребом наставникове моћи, и 
фрагментисана, изолована и компетитивна интерперсонална динамика образовног 
искуства – све ово су структурални елементи скривеног курикулума традиционалне 
школе – и морају бити елиминисани ако хоћемо да смислено образовање постане 
реалност“ (Giroux, 1978: 149). О истом овом парадоксу, везаном за предетерминисаност 
времена учења школским звоном, негативно говори и Гато. Он тврди да је школа као 
институција психопатска – звоно ће зазвонити, и младић који је у сред надахнутог 
писања своје песме напросто ће то морати да прекине и поћи на следећи час  
(Gatto, 2005). Тако много одступања од природног поретка и природног животног 
следа карактерише савремене школе – мишљење је већине критичких педагога.

Мекларен наводи „скривено“ педагошко деловање правила понашања, нефор-
мал них педагошких процедура са неким ученицима, стилова предавања и учења које 
доминирају у школи, школску хијерархију, начина оцењивања, па чак и порука које 
физичко и инструкционално окружење шаље ученицима (Maklaren, 2013b). Уобичајени 
метод предавања у школама наслоњеним на позитивистичку педагошку парадигму, на 
начин потпуног ослањања на информације и знања из уџбеника, код ученика апри ори  
елиминише могућност развоја аналитичког мишљења, и по аутоматизму ствара 
зависност, интелектуалног карактера најпре, од безупитних „извора знања“ – био то 
наставник или уџбеник. Осим тога, начин на који су ученици распоређени или груписани 
у, по априори академским способностима, релативно хомогене групе, „репродукује и 
понавља социоекономску стратификацију у школама“ (Gutteк, 2004: 319). 

У једном нормама одређеном систему какав је школски, са сталним „мерењима“ 
и тестирањем, сасвим је природно да се креира култура „победника“ и „губитника“, 
што по себи има сасвим јасну скривену, имплицитну поруку, везану пре свега за 



Маројевић, Ј. • Од епистемологије до скривеног курикулума... • НВ год. LXV  бр. 1/2016, стр. 125–138.

133

систем „сортирања“, којим школе делују као системи за друштвено обнављање, 
односно репродукцију. Школе стварају емоционалну али и интелектуалну зависност, 
јер је то систем у коме се деца константно подвргавају одређеном „ланцу команде“, у 
коме се од њих не очекује ни слободна воља, ни заинтересованост, ни радозналост и 
занимање за оно што раде или уче, већ само послушност, подвргавање вољи, оценама 
и наређењима наставника у виду црвених штиклирања, оцена, награда (Gatto,  
2005). Школа је систем заснован на повременом, и врло привременом, несталном 
и на концу произвољном (пр)оцењивању ученика, у процесе у коме се деца уче да 
вреднују сами себе на основу мишљења споља, па макар било мишљење експерата 
(Gatto, 2005). Тако она постаје место у коме се деца одуче од тога да сами себе 
вреднују и да том истом суду верују, већ се само и искључиво ослањају на званично 
мишљење школе. На делу је „деконтекстуализовано и редукционистичко“ виђење 
како комплетног процеса школовања, те феномена ученичког постигнућа (Kincheloe, 
2008: 15). Насупрот томе, критичка педагогија се стара о томе да школе не буду места 
која повређују ученике, и не криве их за њихов могући неуспех (Kincheloe, 2008). 

Оно што Епл наглашава, а са чим се није тешко сагласити, јесте чињеница да су 
ове (скривено-курикулумске) структуре значења обавезне (Аpplе, 2004). Имплицитно 
поучавање конформизму, аисторичности и аперсоналности знања као таквог, које 
се дакле преноси скривеним курикулумом, за ученике долази од, за њих, „значајног 
другог“, учитеља, наставника, или, на концу, књига, који су безупитни носиоци знања. 
Управо ова перспектива о томе ко је носилац знања, сматра Епл, треба да подлегне 
промени (Аpplе, 2004). 

Традиционална школа (фреиреански „банковно“ схваћена) као плод функцио-
нисања свих својих аспеката – механицистичке епистемологије, устројства кури ку лу-
ма, организацијских аспеката школе, до учионичких пракса и скривеног курикулума 
– има пре свега је зависност од ауторитета које се развија код ученика; с друге 
стране, узрокована је зависношћу од ауторитета код наставника. Та зависност је и 
емоционалног и интелектуалног карактера (Freirе, 1996). Традиционално обра зо ва ње  
као „банковни модел“ образовања подучава ученике само конформизму, и прихватању 
status quo ситуације, ма каква она била (Freirе, 1996; Shor, 1993). Све ове праксе су 
производ ауторијанства, у коме наставник меша сопствени ауторитет као компетентног 
и, жируовским језиком, трансформативног интелектуалца, са ауторитетом знања 
чији је „источник“ (Freire, 1996; Žiru, 2013). Етички је императив, пак, поштовање 
аутономије ученика и његовог комплетног идентитета; наставникова свест о томе, пак, 
производиће и томе сагласне педагошке праксе и понашања у учионици (Freire, 1998). 

Скривени курикулум критичког образовања

За школу обликовану критичким педагошким постулатима, „предавати не зна-
чи преносити знања, већ створити могућности за креирање или конструкцију знања“ 
(Freire, 1998: 30). У интеракцији знања, моћи и идеологије, знање престаје да буде 
само скуп произведених значења, а постаје „комуникациони акт утиснут у одређене 
форме друштвених односа“ (Giroux, 1997: 23), и као такво, знање битно одређује 
природу „сусрета“ у учионици, односа наставника и ученика, и цео процес „скривеног“ 
педагошког деловања. 
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Постмодерна педагогија, прогресивистичка и револуционарна, мора бити 
наслоњена на ученичко и наставничко пропитивање, преиспитивање, преговарање 
и договарање око значења текста (званичног курикулума, на пример) и идентитета, 
и то путем легитимисања сопствених ауторитета (ауторитета ученика, једнако као и 
наставника) у оквиру критичког разумевања и препознавања себе самих као субјеката 
а не објеката историје (Giroux, 1999; Кincheloе, 2008; Maklaren, 2013a; Shor, 1993).  
„Ауторитет је у овом случају повезан са самокритиком и постаје политичка и етичка 
пракса путем које ученици постају важни себи самима и другима“ (Giroux, 1999: 
111). Ауторитет тако престаје да се темељи на моћи, те да се изражава кроз систем 
спољашњег поткрепљења – награда и казни – који може да користи само наставник; 
односи моћи се више не исказују кроз дистрибуцију оцена искључиво од стране 
наставника, а учениково ауторство почиње да се протеже и на тај домен школског 
живота – не само на учење, већ и на вредновање истог (Giroux, 1978). 

Исто тако, рад на генеративним темама као фреиреанском наслеђу критичке 
педагогије подразумева управо то: развијање „ауторства“ ученика над сопственим 
знањем и учењем, „епистемолошко освешћивање“ самих ученика, епистемолошка 
веза са стварношћу, развијање њихових аналитичких, интерпретативних способ-
ности, у преговарању и доношењу одлука и судова заједно са наставницима као 
експертима у учионици као „заједници ученика“ (Freire, 1996; Hinchey, 2004; Kincheloe,  
2008; Shor, 1993). За Фреиреа је „партиципација (...) у директној и неизоставној 
вези са прогресивном образовном праксом“ (Freire, 1999: 88); ученик и наставник 
као субјекти у процесу откривања и новог стварања знања, откривају себе као 
сталне ствараоце, и учествују у процесу који није само „псеудо-партиципација већ 
посвећено укључивање“ у процес учења (Freire, 1996: 51). На делу би требало да буде 
„рефлексија“ ученика, као начин критичког и промишљајућег упијања знања, у односу 
на сопствене животне потребе. Критичка епистемологија као таква ствара скривени 
курикулум у коме се ученици имплицитно уче освешћивању сопствене вредности, 
и свог значаја као креатора знања или значења у свету. Курикулум утемељен на 
оваквој епистемологији, оснажује ученичке способности за аутономно мишљење, 
и друштвено и интелектуално оснажује наставнике, јер омогућава практиковање 
њихових сопствених процена и судова као ангажованих професионалаца (Kelly, 
2004). 

Неколико је кључних одлика које би критички профилисана настава, с аспекта 
кључног циља – критичког освешћивања – као своје свакодневне учионичке праксе 
морала имати: партиципативност, контекстуалност, критичност, демократски дискурс, 
дијалошку форму, мултикултуралност, истраживачку оријентацију, активизам и 
афективност (Shor, 1993). Такође, не мање значајно, у критичком епистемолошком 
контексту ученицима се неизоставно мора догодити и саморазумевање, увид у 
снаге које обликују њихову свест, нека врста „епистемолошког увида“, како је назива 
Кинчело (Кincheloe, 2008: 32). На делу је не само конструкција знања и значења, већ и 
конструкција сопствене свести, нека врста самоизграђивања. Педагогија која настоји да 
развије критичку освешћеност јесте „дијалог усмерен на ученика који проблематизује 
генеративне теме из свакодневног живота једнако као друштвене проблеме и наставне 
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предмете из одређених дисциплина“ (Shor, 1993: 33). Током рада на генеративним 
темама, њиховом кодирању и декодирању, у сврху процеса описмењавања 
односно освешћивања, „значење кружи, бива примењено и промењено“, што води 
интерпретацији, политичкој, пре свега (Maklaren, 2013a: 243). Интерпретација постаје 
кључна реч критички оријентисане наставе (Кincheloe, 2008; Maklaren, 2013a; Žiru, 
2013). Отклон од могућа два одговора, тачног и нетачног, и стремљење ка разумевању 
и интерпретацији текста, проблема, задатка са различитих становишта требало би да 
постане окосница критички утемељене наставе. Тачније, уопште узев, оријентација ка 
питањима и пропитивањима, а не ка одговорима, требало би да постане централни 
епистемолошки проблем критичке педагогије (Кincheloe, 2008).

Закључак

Од одређене епистемологије до свакодневних учионичких пракса које она 
подразумева, како би се самооправдала, и тако затворила, или започела наново 
круг – процес је за који је критичка педагогија посебно заинтересована. То је пут 
који најјасније одсликава политичност сваке педагошке праксе, и њену идеолошку 
валентност. А управо идеолошки утицај образовања, онај који поробљава, критички 
оријентисани педагози настоје да демаскирају, како би од школе створили места 
еманципације и друштвеног преображаја. Стога не чуди значајан теоријски и 
истраживачки фокус низа аутора на проблематику утицаја скривеног курикулума 
(Аpplе, 2004; Giroux 1978, 1997; Кincheloe, 2008). 

Упоређујући сажето традиционално („банковно“) и критички оријентисану 
школу, по епистемолошким и одликама скривеног курикулума, можемо говорити о 
следећим контрастима:

Табела 1. Епистемологија и скривени курикулум: „банковна“ versus критичка перспектива

„Банковна“ перспектива Kритичка перспектива

Епистемологија

Позитивистичка Критичка

Универзализам Партикуларизам

Политичка и етичка неутралност знања Политичка и етичка ангажованост знања

Објективизам знања Знање као социјални конструкт

Деконтекстуално и дислоцирано знање Контекстуализовано и ситуационо знање

Епистемолошка „извесност“ наставника, 
уџбеника, курикулума

Епистемолошка упитност наставника, уџбе-
ника и курикулума као извора знања



Маројевић, Ј. • Од епистемологије до скривеног курикулума... • НВ год. LXV  бр. 1/2016, стр. 125–138.

136

Скривени курикулум

Култура тишине Култура дијалога

Емоционална и интелектуална  
зависност

Емоционална и интелектуална  
самоангажованост

Ауторитарни односи Демократски односи

Конформизам у односима Конструктивни „конфликт“ у односима

Поларизација наставник–ученик Коауторство над знањем у учењем

Редукционистичко схватање  
ученичког постигнућа

Холистичко схватање ученичког  
постигнућа

Вредновање „споља“ Самовредновање

Компетитивна интерперсонална  
динамика

Кооперативна интерперсонална  
динамика

Критичка отупелост Критичка освешћеност

Некритичко мишљење Критичко мишљење

Пасивно примање знања
Интерпретативне/аналитичке  
способности

Вербализам Праксис

Најопштији континуум под који бисмо могли подвести наведене дуализме 
заправо је континуум солилоквиј–дијалог. Дискурзивна природа било ког образовног 
односа на којој критички оријентисани теоретичари инсистирају од званичног и 
скривеног курикулума ствара просторе константне размене и протока значења од 
једног до другог актера образовне ситуације. Критичка усмерена школа дубоко је 
утемељена у реалном животу ученика и наставника, а њихов дијалог стреми једном 
једином циљу – фреиреанском освешћивању себе самих, а тиме и освешћивању 
и трансформацији друштва. Тако схваћен смисао школе подразумева надасве 
ослобађајући скривени ток образовања који се у њој одвија, такав у коме ће се и 
ученици и наставници осећати као партнери, у процесу заједничке трансформације 
света. Скривени курикулум критички профилисане школе је онај који непрестано 
шаље поруку својим ученицима да су вредни, те да је њихово постојање значајно 
овом свету. Тако се, уместо немислећих послушника, добрих „Египћана“ који се не 
буне против већ предодређеног места у друштвеној пирамиди, ученици обликују у 
самосвесне, самокритичне индивидуе, надасве окренуте осмишљавању сопственог 
живота и унапређењу друштва. Јер, „изговорити истиниту реч значи мењати свет“ 
(Freire, 1996: 68).
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FROM EPISTEMOLOGY TO HIDDEN CURRICULUM:  
CRITICAL VS. “COMMERCIAL” PEDAGOGIC PERSPECTIVE

  Knowledge or, more precisely, its power is one of central themes in critical pedagogy. Since they are 
interested in school as the site of social critique, aimed at social transformations, critically 

oriented pedagogues pay special attention to the relation of knowledge and power or, to simplify it, the 
function of knowledge in the reproduction of the existing (often oppressive) social relations. Not recognizing 
school as a mere site of social, economic or cultural preservation, they often study epistemology on which 
modern school is founded (positivistic epistemology) and its hidden curriculum who function so that they 
legitimate social reproductive function of the school in a continuous cycle of self-justification. Since a certain 
understanding of knowledge and its function reveals the hidden curriculum of a certain educational 
philosophy, and since this consequently changes school into a site of social transformation or social 
transmission, viewed from the critical position this is the subject of the analysis of our paper. By final 
sublimation and contrasting the opposite positivistic and critical positions we conclude that the hidden 
curriculum of the first is the curriculum of the soliloquies while the curriculum of the second, critical tendency 
is entirely of a dialogue nature. It is clear that uni-directedness of the hidden curriculum formed according the 
postulates of positivistic epistemology can contribute only to positivistic transmission and regeneration of 
the existing social order, while the discursivity of critically oriented school defines the relation towards society 
as two-way, transformational, active and emancipatory.
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ОТ ЭПИСТЕМОЛОГИИ ДО СКРЫТОГО КУРРИКУЛУМА:  
СОПОСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ

   Знание, вернее, его сила является одной из центральных тем критической педагогики. 
Школа, как место общественной критики и социальной трансформации, привлекает 

внимание критически ориентированных педагогов, которые с большим интересом обсуждают 
отношение между знанием и силой, или, для упрощения, функцию знания в процессе воспроизве-
дения существующих общественных отношений. Не признавая школу как место сохранения 
социальных, экономических или культурных ценностей и отношений, они часто занимаются 
раскрытием эпистемологии, лежащей в основе современной школы (позитивистской эписте-
мологии) и ее скрытого куррикулума, которые функционируют так что узаконивают сущест-
вующие общественно-репродуктивные функции школы. Как определенное понимание знания и 
его функционирования формирует скрытый куррикулум какой-то образовательной филосо-
фии, как этот куррикулум школу превращает в место общественной трансформации или об-
щественной трансмиссии –  это предмет критического анализа в данной работе. На основе 
окончательной сублимации и сопоставления противоположных, позитивистских и критиче-
ских позиций, делается вывод о том, что скрытый куррикулум в первом случае представяет 
собой учебный план монолога, в то время как куррикулум, содержащий критические тенденции 
имеет диалоговоый характер. Совершенно очевидно, что однонаправленность скрытого учеб-
ного плана на основе постулатов позитивистской эпистемологии может способствовать 
только передаче и обновлению существующего общественного порядка, в то время как крити-
чески ориентированная школа отношение к обществу определяет как двустороннее, тран-
сформирующее, эффективное и освобждающее.

  знание, сила, критическая эпистемология, скрытый куррикулум, школа.
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