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МАРГИНАЛИЈЕ О НЕКИМ АСПЕКТИМА ДЕОНТОЛОГИЈЕ 
ПОЗИВА УЧИТЕЉА ДАНАС2

Сажетак. Савремени развој довео је до радикалних промена у социјалној
и професионалној структури друштва. Крупне промене настале су у мобилности рад-
не снаге и метаморфози професионалних ликова на реализацији од индустријског
сектора рада ка тзв. трећем сектору услуга. У овом контексту настале су битне про-
мене у систему образовања и друштвеном положају учитеља. 

Аутор у прилогу проблематизује питање трансформације професионалне
улоге и друштвеног положаја учитеља као професије у савременом друштву са посеб-
ним освртом на друштва у транзицији. У фокусу његове анализе налазе се етички и
деонтолошки аспекти позива учитеља. Аутор свој рад завршава пледоајеом за једин-
ством процеса образовања и васпитања у савременој школи и реформацијом позива
учитеља у друштву. 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

О потреби и значају проблематизације позива 

учитеља данас

„Имај храбрости да се слободно
користиш својим разумом
и научи томе оне
које учиш.”

Имануел Кант

„Једини учитељ достојан
тог имена је онај који побуђује
дух слободног мишљења и 
развија осећај личне одговорности.”

Јан Амос Коменски

„Ситни су они који рад учитеља
ситним сматрају.”

Доситеј Обрадовић

„Од учитеља нема достојнијег и часнијег посла
међу људима.”

Добрица Ћосић

Живимо у времену великих ломова и преображаја. Савремено дру-
штво, живо је противречје у различитим областима испољавања свог бића и
свести. Оно је разапето између прошлости и будућности. Његов хипертехно-
лошки развој, упоредо је праћен осеком социјалне одговорности и солидар-
ности. На делу су процеси глобализације и фрагментације. У моралном погле-
ду – то је аномично друштво. Високо конфликтно, подељено и социјалдарви-
низовано. 

Иако његове елите говоре о одрживом развоју и друштву знања, оне
прагматично пројектују његов развој са становишта инструменталне рацио-
налности. У њему је све мање солидарности, а све више безобзирне компети-
ције/конкуренције. То је друштво глобалног капитала и његове разуларене
експанзије империјалне моћи. У њему су друштво и друштвено подређени тр-
жишном фундаментализму/тржишном бандитизму. Нова буржоазија подре-
дила је све односе и интересе хегемонијској вољи/самовољи капитала. У овом
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контексту у савременом друштву које неки дефинишу капитализмом ката-
строфе и неоконзервативне рестаурације, жртвовани су бројни социјални и
индивидуални идеали – од породице, васпитања, једнакости, солидарности,
правде, љубави, братства – до екологије, здравља, мира.

На овом фону радикалне неолибералне „реконструкције” нашао се и си-
стем образовања и васпитања. Под фирмом различитих реформи он се праг-
матично подређује интересима капитала и глобалној подели рада. Болоњска
реформа само је један од изданака/појавних облика тог процеса инструмента-
лизације и функционализације образовања потребама европске поделе рада,
која је израз интереса европских транснационалних корпорација и њихове
неоимперијалне одисеје данас. 

У савремености је дошло до свеприсутног раздвајања образовања и ва-
спитања. Универзитети су постали мега-радионице за производњу спецожде-
ра, високих професионалаца, стручњака без душе, морално и социјално рав-
нодушних. На тржишту радне снаге све је више „слатких робота”, модерних
робова, специјалиста бројних професија; људи без срца и заробљеног ума
„једнодимензионалних људи”. Поставља се питање: које су друштвене и инди-
видуалне последице овакве дезинтеграције образовних и васпитних функција
у савременом друштву, као и обезвређивања друштвеног положаја, улоге и
угледа учитеља, пре свега као узорних васпитача?

У прилогу, који је пред вама, чини се покушај проблематизације питања
друштвеног положаја и улоге учитеља из угла/са становишта социологије вас-
питања и деонтологије позива. Амбиција аутора је да више скрене пажњу на
потребу измене садашњег њиховог положаја – који је деградирајући за једну
од најзначајнијих професија/позива у друштву, као и да укаже на неопходност
даљег истраживања овог проблема, него ли да пружи целовит/потпун одговор
на бројне аспекте/проблеме овог позива. 

ТРАНСФОРМАЦИЈА ДРУШТВЕНОГ 

ПОЛОЖАЈА И УЛОГЕ УЧИТЕЉСКОГ 

ПОЗИВА КРОЗ ИСТОРИЈУ –

социолошки и деонтолошки аспекти

О педагошком лику и улози учитеља написане су, у богатом и разноли-
ком свету литературе од антике до данас, бројне студије, романи, приповетке,
песме/поеме. У њима се описује, опева, изучава и објашњава педагошка, про-
фесионална и хуманистичко-еманципаторска улога/мисија – као васпитача,
просветитеља и узора. Нас, овде из угла социологије и деонтологије занима
друштвени и етички позив учитеља. 
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Још су стари грчки филозофи знали и истицали да је „образовање
образованима друго сунце” (Хераклит), те су указивали на социјализаторску/
друштвену улогу васпитања и образовања. Историја социолошких и педаго-
шких идеја/доктрина – пружа о томе обиље примера: од Платона, Аристотела,
преко римских и средњовековних филозофа до нововековних корифеја про-
светитељства; великих учитеља либерализма и социјализма. Подсетимо овде
на учења Платона и Аристотела, Светог Августина, Ћирила и Методија, Беко-
на, Јан Амоса Коменског, Жан Жака Русоа, Волтера, Имануела Канта, Досите-
ја Обрадовића, Светозара Марковића, Васе Пелагића, Емила Диркема, Мака-
ренка, Пијажеа и бројних других аутора, филозофа, теолога, педагога,
социолога и психолога. 

Пишући о грчкој филозофији стари Хегел је софисте сматрао првим пу-
тујућим учитељима мудрости, античким просветитељима. На том путу не само
трагања за истином/мудрошћу, већ и истраживања значаја образовања и вас-
питања, и улоге учитеља/васпитања у држави/друштву писали су и говорили
највећи антички филозофи: Сократ, Платон и Аристотел. Платон је сматрао
да хармонија, јединство државе почива на просвети, васпитању и правди.
У органицистичко-функционалистичку поделу рада и друштвене улоге стале-
жа са доминантном улогом државе у све области друштва (од породице до вас-
питања и уметности), Платон је пројектовао свој модел идеалне државе који
ће неки сматрати (као на пример Карл Попер) примером затвореног/тотали-
тарног друштва. Наравно у условима античке робовласничке демократије,
слобода, па и право на образовање, припадали су само аристократском слоју
слободних грађана док су робови били редуцирани на статус „оруђа која умеју
да говоре”. 

Антички филозофи високо су ценили позив учитеља, приписујући му
бројне врлине, дужности и одговорности. О томе постоје сведочанства у спи-
сима Платона и Аристотела: од „Државе” до „Никомахове етике”. Да подсети-
мо, Аристотел је био учитељ Александра Великог Македонског. Учитељ је,
дакле, не само образоватељ знања и вештина, већ и пријатељ, „други отац”
учеников. Он је вишеструко одговоран: не само за образовање већ и васпи-
тање и развој личности ученика, али је и одговоран заједници – држави/дру-
штву за квалитет социјализације ученика у грађанина полиса. На основу првих
облика образовне праксе и филозофско-педагошке теорије у Антици – поло-
жени су темељи етици позива и деонтологији, као будућој трансдисциплинар-
ној науци о професионалним дужностима учитеља/васпитача. 

У средњовековном феудалном и теократском друштву – на делу је
својеврсно јединство и двовлашће између државе и цркве, феудалаца – плем-
ства и свештенства. Цркве и манастири постају не само духовни центри тео-
лошког образовања, већ средишта образовања. Ако је у овој друштвеној фор-
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мацији религија доминантни облик друштвене свести, онда је разумљиво што
су други облици свести/друштвености, институције/организације биле подре-
ђене свемоћи цркве која је била не само духовна, већ политичка и економска
сила (најмоћнији земљопоседник). Улогу школе и учитеља у феудалном си-
стему преузимају цркве и свештеници. На делу је доминација теолошког/дог-
матско-религијског погледа на свет, а свештеници су недодирљиви учитељи,
представници божанске државе на земљи, изасланици Светог духа. У позном
феудализму у градским центрима, почиње се будити рационална мисао, а
њени протагонисти – истраживачи истине о свету и човеку, почињу својим са-
знањима подривати неприкосновеност религије и цркве. Ти јеретици/ревизио-
нисти, пионири рационалистичке/емпиријске логике науке/филозофије и бу-
дитељи напредне свести бивају најчешће прогањани од цркве у различитим
инквизицијским процесијама, ликвидирани. Но без обзира на сва прогањања,
њихова истраживања утиру пут од религиозног погледа на свет – („Верујем,
дакле постојим”) – ка рационализму („Мислим, дакле, постојим”). Речју, ути-
ру пут револуцији у области мишљења/духа. Тај пут је трновит, посут је хра-
брим пионирским напорима нових Прометеја духа који су руковођени истра-
живачким интересом у потрази за истином били спремни на највећа
одрицања, патње и жртвовања (пример Ђордана Бруна, Галилеја…). 

Дух покрета хуманизма и ренесансе, развој природно-правне филозо-
фије, модерне и просветитељства – утрће пут револуционарној идеологији
младе буржоазије и велике грађанске револуције. 

Гра)анска револуција ослободиће материјалне и духовне снаге дру-
штва за развој – под паролом „Слобода, једнакост, братство”. Капитализам је
укидајући ропство као институцију и правно изједначавајући све грађане у
друштву учинио револуционарни корак у процесу универзализације људских
права и слобода. Међутим, задржавајући приватно-својински начин произ-
водње, он је задржао механизме „модерног ропства”, економске експлоатаци-
је, репродукције класних и социјалних неједнакости, које ће довести до број-
них противречности, сукоба и револуција у XIX и XX веку. 

Као једна од великих тековина грађанске револуције сматра се одвајање
школа од цркве. У новом веку, на фону експанзије духа просветитељства и мо-
дерне, настао је процес секуларизације и победа научног погледа на свет у
друштву. Он је интегрални део ширег процеса еманципације духа, рационали-
зације, модернизације и напретка модерног грађанског друштва. 

У овом процесу успона грађанства, дух се ослобађа теолошких догми.
Настаје процват света бројних наука – филозофије и уметности. Поред развоја
природних наука отвара се простор за настанак и развој бројних облика науч-
ног сазнања у области друштвених наука. Полет доживљава и филозофија, ка-
ко традиционална, тако и модерна. Примере таквог развоја филозофских, со-
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циолошких и педагошких наука – налазимо током читавог XIX и XX века.
О томе сведочи лепеза плурализма филозофских праваца, школа, теорија и
парадигми, које су омогућиле напредак савремене науке и филозофије. У
овом социо-културном контексту настаје и просветитељска еманципација
школства, учитељског позива и наставне делатности на универзитетима. Као
тековина у том процесу настало је одвајање школа од цркве и религије и развој
аутономије универзитета у односа на државу. На том фону настаје и профе-
сионализација учитељске делатности и експанзија мреже школства и његова
вертикална диференцијација/развој (основно, средње, универзитетско обра-
зовање). Борба за описмењавање и право на образовање трају током XIX и XX
века. Узрастање поданика у грађанина и њихово оспособљавање за парти-
ципацију у економском животу, социјалним, културним и политичким проце-
сима, захтевало је освајање не само елементарне писмености већ и образовање
за професију. Наравно ови процеси имали су главни подстрек у експанзији ка-
питалистичког начина производње у различитим областима друштвеног жи-
вота и на новим просторима, земљама и континентима. 

Сви ови процеси утицали су на диференцијацију професија у друштву и
на институционализацију позива учитеља. Он није био само професионални
образоватељ и васпитач, већ и друштвени радник („борац”) на преображају
патријархалних средина традиционалног друштва. 

Учитељи нису били само професионални наставници општег типа већ и
педагози и друштвени радници; мисионари просвећености; носиоци култур-
но-просветне делатности, често организатори живота и рада, различитих ин-
ституција на селу и граду; или пак „народни будитељи” – политички представ-
ници покрета/партија, народа и грађана свог краја. О њиховој мисији,
професионалној, партијској и револуционарној делатности постоје бројни за-
писи писаца и савремених истраживача.3

Социјалистичке револуције у XX веку отвориле су нову еру у развоју
човечанства, у политичко-социјалној еманципацији радних класа/слојева, на-
рода и грађана у свету. Социјализам је даље продубио и проширио процесе мо-
дернизације, секуларизације и атеизације у друштву. Ширење социјалистичке
идеологије и њена културна хегемонија у друштву довело је до даљег одвајања
школе од цркве и религијског погледа на свет, до јачања јединства образовних
и васпитних процеса; до развоја научног погледа на свет, али и до снажне идео-
логизације процеса образовања. У земљама тзв. реалног/етатистичког модела
социјализма на Истоку, школа је поред инхерентних образовних циљева,

3 Видети о томе више у зборнику „Учитељ у балканским културама”, Врање, 2011,
посебно у редовима Сунчице Денић („Српски учитељи – писци на Косову и Метохији од
1871–1941”, стр. 26–45), Стане Смиљковић („Лик учитеља у роману Борци Јанка Веселино-
вића”, стр. 13–25), и Бубе Стојановић („Лик учитеља у читанкама балканских народа”, стр.
99–110). 
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представљала кључну институцију политичке социјализације грађана. Она је
често била продужена рука политике у остваривању циљева монопартијског
система, социјалистичког васпитања грађана и њихове систематске социо-
-културне интеграције. 

Позив учитеља у социјализму пројектован је и претежно реализован у
контексту схватања циљева и функција системске интелигенције. У складу са
улогом револуционарне теорије и авангарде у социјализму, позив учитеља
конципиран је у кључу ангажованог педагога „народног будитеља”, „учитеља
енергије”. О његовој позитивној друштвеној улози и педагошком лику писали
су не само класици марксизма већ и Светозар Марковић у својим радовима и
Макаренко у „Педагошкој поеми”. 

У социјализму се инсистирало на јединству професионалног образова-
ња и социјалистичког васпитања личности. 

Школа је представљала, после породице као примарне групе/упоредо са
њоме, кључну институцију социјализације и социјалистичке индоктринације.
Од учитеља/наставника захтевало се да, поред образовног професионализма
буду добри педагози и политички социјалистички оријентисани и ангажовани
људи. Њихова улога, дакле, није се исцрпљивала само у форми уско образовне
и педагошке праксе већ се од њих очекивало да буду дневно-политички анга-
жовани на спровођењу циљева владајуће идеологије и политике. Категорија
морално-политичке подобности/или како би данас рекли – политичке корект-
ности – управо је најчешће примењивана на учитеље/наставнике као профе-
сију. И овде је као и у старој Атини, драконски кажњаван и изопштаван сваки
онај васпитач који је попут Сократа „кварио младеж”/омладину. Сетимо се
студентске побуне из 1968. године и судбине осморо наставника Филозофског
факултета у Београду. 

Но, без обзира на висок степен идеологизације учитељског позива у со-
цијализму, он је имао значајну улогу и угледан положај у друштву. Као што је
у традиционалном друштву свештеник био угледна професија, тако је у мо-
дерном друштву расла професионална и друштвена улога учитеља. Друштве-
ну улогу учитеља, дакле, није смањио социјализам већ је само додатно идеали-
зовао и инструментализовао за своје потребе у процесима модернизације и
развоја социјалистичког друштва. Може се рећи да је професија учитеља на
ранг листи угледних професија у социјалистичким друштвима спадала у ред
десет најцењенијих. 

Имплозијом монопартијског социјализма (1989. године) отворен је пут
грађанској неоконзервативној рестаурацији у земљама Средње и Источне
Европе. Већина новодемократских елита определила се за неолиберални мо-
дел „транзиције – без социјалне одговорности”. Последице такве оријентације
у друштвеном развоју данас су више него погубне: разарање друштвеног сек-
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тора привреде, деиндустријализација, висока незапосленост, енормна експло-
атација, социјалне неједнакости, масовно осиромашење становништва, раст
социјалних противречности и сукоба. Већина постсоцијалних друштава следе-
ћи стратегију зависне модернизације отворила је пут властитој периферизаци-
ји. Данас су то разорена, аномична, зависна друштва капитализма периферије.
Периферизацију привреде постсоцијалних друштава све више прате процеси
провинцијализације и ретрадиционализације њихове културе. Ова друштва су
разапета између прошлости и будућности. 

У овом контексту разматрања места и улоге професије и позива учитеља
у земљама у транзицији ваља истаћи да је дошло до радикалне деградације
њиховог друштвеног положаја и угледа. Наиме, неолиберални модел дру-
штвеног развоја који је заснован на стратегији економског фундаментализма,
подредио је све сфере друштва тржишној логици. То је довело до обезвређива-
ња значаја културе до прагматичног односа према образовању и потцењивању
васпитања. У друштвеној пракси настао је расцеп између образовања и васпи-
тања. Школе су редуциране на образовне радионице за „спецождере”, а учите-
љи су пуки предавачи и образовни технолози али не и васпитачи. 

Завладало је доба „црне педагогије” (Божо Милошевић). У школама се
потискују општеобразовни предмети и наставни садржаји из хуманистичког
образовања/васпитања. Позив учитеља у земљама у транзицији је деградиран
и потцењен. Од енциклопедисте (човека широког образовања и педагошке
културе), учитељ је све више редуциран у спецождера и менаџера (организато-
ра за прагматичне потребе институције) али не и васпитача. У постсоцијали-
стичким друштвима у транзицији у којима је разорен стари систем вредности,
а нови није још изграђен – на делу је културна и морална аномија. У таквим
околностима вредности позива учитеља су еродирале. 

Од узорне професије са поливалентном функцијом часног позива учи-
теља, ова професија доживљава девалвацију. Великог учитеља данас замењују
ситни, прагматични, специјализовани, једнострани стручњаци за овај или онај
предмет/дисциплине, курс. Такви наставници/извођачи су делимичне обра-
зовне праксе али не и педагози. Они више подсећају на технократе и чиновни-
ке неголи на васпитаче. Они са стручњачком моралном равнодушношћу и би-
рократском рутином обављају послове/задатке у наставно-образовном проце-
су не марећи за васпитну димензију и последице свог рада. Једном речју, на
делу су процеси дехуманизације учитеља, изражени у видном отуђењу између
учитеља и ученика, где се на ученика гледа као на објект/шраф у организацији
а не на субјект/личност. 

Школа све више губи социјалну душу. Она је све мање академска зајед-
ница учитеља и ученика; свих учесника у наставно-образовном процесу. Ова-
кав расцеп образовног и васпитног елемента у школи постаје вишеструко по-
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губан по развој личности и по развој друштва. Наиме, овакве радионице без
душе све више регрутују насилнике и насиље. Мада је феномен насиља дру-
штвено генериран односима у друштву и породици, треба истаћи да и савреме-
на школа својом бирократском организацијом и педагошком културом без
срца/душе – додатно подстиче ширење културе насиља. 

Експанзија и интензитет насиља у школама у савремености захтевају
комплексно истраживање. Свесни чињенице да ниједна институција није све-
могућа у процесима васпитања; те да има истине у томе – да „цело село васпи-
тава” (данас глобално) је укључено у савремене процесе социјализације младе
генерације; неопходно је још једном подвући потребу реафирмације васпитне
функције школе и учитеља/васпитача, ако желимо развој здраве личности
младе генерације. 

ПЛЕДОАЈЕ ЗА ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНА 

ИСТРАЖИВАЊА ПРОБЛЕМА ПРОФЕСИЈЕ 

И ПОЗИВА УЧИТЕЉА ДАНАС

Криза савременог друштва условљена је структурним светско-систем-
ским факторима. Капитализам као глобални систем неолибералном страте-
гијом развоја и халапљивим интересом мегакапитала и финансијске буржоа-
зије која данас доминира у свету, дошао је у сукоб са интересом већине радних
класа савременог човечанства. Интерес супершпекулативне лумпенбуржоази-
је показао је лицемерно лице: она би, уместо да развија капацитете реалне еко-
номије, да живи од камата и зеленашења. Њен циљ није да унапређује мате-
ријалне и духовне снаге друштва, већ да служи богу Мамону и да нас у стилу
„друштва спектакла” спинује и опчињава идеологијом „златног телета” која је
постала „нов опијум за народ”. 

Оваква оријентација шири простор за развој потрошачког друштва, за
глобализацију као мегдоналдизацију. У овом контексту нашле су се на удару
вредности социјализма и отвореног здравог грађанског друштва: слобода, јед-
накост и солидарност. На делу су процеси социјалдарвинизације света, јачања
противречности између развијеног Севера и неразвијеног Југа, између мањи-
не хипербогатих и остатка декласиране лумпенпланете. На овом фону бројне
класе/слојеви и професије доживљавају деградацију, економску, моралну и
физичку ликвидацију. Неолиберални „капитализам катастрофе” (Н. Клајн)
показао је своје сурово, убилачко/геноцидно лице. Његови су учинци ката-
строфални широм планете, а посебно у земљама тзв. трећег света и земљама у
транзицији. 
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Анализа двадесетогодишњег биланса транзиције балканских земаља/
земаља Југоисточне Европе – показује поразне резултате: периферизацију њи-
хове привреде, друштава и културе. У овом контексту друштвених промена
систем образовања доживљава колапс, а професије просветних радника би-
вају девалвиране. Посебно је трагична судбина професије учитеља – која се у
великим ломовима и „транзиционом хаосу”, и сама нашла на удару сурових
ветрова/таласа транзиције и присилне модернизације. Њени припадници не
само да су доживели депривацију и пролетеризацију тј. економски пад, у мате-
ријалном погледу плата и стандард, већ и деградацију социјалног статуса и
друштвеног угледа. На површину насталог капиталистичког друштва исплива-
ли су нови друштвени слојеви, професије, категорије, нови социјални ликови
– који су у функцији првобитне акумулације капитала, његови агенти и „из-
вођачи радова”. Уместо значаја професије учитеља, расте углед припадника
нове хиперкласе; нових менаџерских професија: од брокера, финансијских и
осигуравајућих чиновника, до различитих профила менаџера, маркетиншких
и медијских пропагандиста, трговаца и матрапаза различите врсте. 

У савременим условима професија учитеља и позив учитеља доживља-
вају удес. Они се налазе на раскршћу између традиционалног и модерног. Из-
међу културних образаца традиционалне улоге учитеља, и потребе изграђива-
ња нових културних стандарда и обликовање ововременог профила учитеља.
Пред овим изазовом данас се налазе, у истраживачком смислу, и савремена пе-
дагогија, социологија образовања/наставника, социологија професија, деон-
тологија и етика позива. 

Савремена деонтологија представља науку о обавезама и дужностима.
Она, у теоријском смислу, није репа без корена. Њене пионирске почетке на-
лазимо у античкој филозофији у форми деонтолошке етике, науке засноване
на идеји дужности/или о ономе што је исправно, за разлику од етичких систе-
ма заснованих на идеји постизања повољног стања (консеквенцијализам) или
карактерних квалитета (етика врлине). Деонтолошки систем у развијеном
облику утемељио је у својим списима немачки филозоф Имануел Кант4.
О деонтологији позива васпитача писао је и француски социолог Емил Дир-
кем, један од утемељивача социологије васпитања и образовања. Диркем је ис-
тицао племенитост професије учитеља/наставника, која се огледа у тоталној
посвећености ученицима/васпитаницима, без мерења онога што је он њима
дужан или што су они њему дужни.5

Деонтологија је наука о професионалним дужностима. Реч је о етичкој
и социјалној дисциплини која се бави проучавањем обавеза и дужности носи-

4 Видети Појмовно одреFење у Српској енциклопедији, („Народна књига”), „Полити-
ка”, Београд, 2006, т. 7, стр. 146. 

5 Видети опширније М. Ивковић, Социологија образовања (Учитељски факултет,
Врање, 2005) и Социологија наставника. 
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лаца одређених професија. Њени друштвени и етички стандарди, правила, из-
ведени су из структурних и системских потреба друштва али и из етике позива
и духа времена. 

Када је реч о професији учитеља/наставника, васпитача – ради се о ску-
пу правила која регулишу односе између учитеља/васпитача и ученика /васпи-
таника. У различитим епохама и типовима друштвеног развоја ови стандарди
дужности/обавеза носиоца професије учитеља/васпитача различито су дефи-
нисани. На њихово обликовање значајан утицај остварују циљеви начина про-
изводње, али и класни и национални интереси друштвених група. 

Савремени истраживачи праве разлику изме)у занимања/професије
учитеља и позива учитеља. Док се од занимања живи, послом остварује при-
ход за материјалну егзистенцију; за позив се живи, тј. његов циљ није непо-
средна корист, него остварење неког идеала, идеје, узора – односно изградња
култивисане и достојанствене личности – своје и туђе.6 Појам учитеља од ан-
тике, преко хришћанства, до просветитељства – очувао је један континуитет у
културној историји Европе (од античког појма паидеје, као целовитог образо-
вања, до нововековног просветитељско-хуманистичког захтева за обликова-
њем, самоусавршавањем развоја целовите личности homo universalis, како као
личности тако и као члана заједнице.7

Капиталистичко друштво разорило је јединство система образовања
и васпитања подређујући инструменталној рационализацији и тржишној логи-
ци све вредности, па и образовање и васпитање. У том историјском контексту
дошло је до прагматичне метаморфозе професије и позива учитеља; као што
ће у условима етатистичког социјализма образовање/васпитање бити систем-
ски подређено потребама монопартизма, у коме ће педагогија постати „слу-
шкиња политике и идеологије”. 

У савремености транзиционих друштава на Балкану позив учитеља
налази се разапет између нормативног (друштвено задатог/пожељног) и ствар-
ног; између прокламоване функције и њене емпиријске деградације. Под фир-
мом модернизације и болоњске реформе образовања врши се његова инстру-
ментализација за потребе европске поделе рада и транснационалних
корпорација. У овом контексту, настаје и обезвре)ивање професије и позива
учитеља/васпитача. Они све више личе на једнодимензионалне стручњаке,
мале технократе а не и васпитаче. Њихова професија губи на аутентичности и
достојанству. Етос врлина позива учитеља/васпитача губи на еросу и снази.
Ова професија није више тако у моди и толико изазовна како је то било током
XX столећа. Бежећи од авети прошлости – да професија учитеља/васпитача не

6 М. Савић, Похвала несавршености учитељског позива, „Печат”, бр. 225 (13. јул
2012), стр. 46–49. 

7 Исто, стр. 46.
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буде слушкиња теологије, потом политике и идеологије, она се у новом миле-
нијуму нашла на удару тржишног фундаментализма, идеологије и праксе не-
олиберализма, асиметричног глобализма, зависне модернизације/културе за-
висности, таласа аналитичког неопозитивизма и дисциплинарног хаоса у
систему савременог образовања. 

Криза система савременог образовања и деградација учитељског по-
зива постају све алармантније. У потрази за узроцима те кризе, као и после-
дицама и могућим правцима њеног превладавања, све је више истраживача:
педагога, психолога, социолога, културолога. У овом контексту истражује се
не само дискрепанција између нормативне и фактичке улоге ове професије/
позива у савремености већ се трага и за новим моделом. Свака озбиљна ре-
форма позива/професије учитеља мора да узме у обзир Делорова упозорења о
четири фундаменталне тачке савременог образовања, а то су: 1. учити знати
тј. учење за знање; 2. учити чинити, тј. учење за рад; 3. учити живети, заједно
са другима, тј. учити за заједнички живот; 4. учити бити, тј. учење за постоја-
ње.8 Речју савремено образовање мора да оспособљава ученике/студенте не
само за професионални рад, већ и за друштвени живот. А то значи да када
говоримо о компетенцијама учитеља онда се могу, према Гласеру, издвојити
три битне димензије компетенције учитеља: 1. професионална; 2. педаго-
шко-дидактичка методика; 3. радна компетенција. У савременој школи те
компетенције могу се даље груписати у: а. оспособљеност учитеља за нове на-
чине рада у разреду; б. за нове радне задатке изван разреда у школи и са соци-
јалним партнерима; в. за развијање нових компетенција и нових знања код
ученика; г. употребу информационо-комуникационих технологија у образо-
вању. Све ово захтева од учитеља перманентно образовање/самоусавршава-
ње, непрестано допуњавање професионалних квалификација а пре свега
спремност и отвореност за промене, прилагођавање новим околностима, окре-
нутост иновацијама и модернизацијским изазовима. Савремени учитељ мора
бити перманентно окренут изазовима друштва знању. Од њега се захтева стал-
на допуна његових стручних/професионалних сазнања, али и модернизација/
усавршавање педагошко–психолошке културе, социолошког и општехума-
нистичког образовања, како би могао оптимално да одговори изазовима своје
професије и свог времена. 

За разлику од других професија, које се могу реализовати уз моралну
равнодушност, рутински, без душе; професија/позив учитеља захтевају висок
степен мотивације и етичке посвећености, преданости свом позиву. Позив ва-
спитача претпоставља дубоку љубав према деци, одговорност за развој њихо-
ве здраве личности; како за њихово професионално образовање тако и дру-

8  Ж. Делор, Образовање – скривена ризница, УНЕСКО, Београд, 1996. 
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штвено/патриотско васпитање, за њихово израстање у одговорне грађане који
ће активно партиципирати у преображају савременог друштва. 

Задатак је савремене науке да истражи – трансдисциплинарно све аспек-
те и претпоставке развоја професије учитеља. На тим истраживачким посло-
вима заједно се морају наћи стручњаци различитог профила: од педагога, пси-
холога, до социолога образовања и културолога. Сигурни смо да ће се, у
деценијама које су пред нама, проблеми везани за кризу савременог образо-
вања и васпитања још изразитије испољити, а питање реформе учитељске про-
фесије и одговорности позива учитеља поставити на нов начин. Реформа
образовног и васпитног система ако жели бити успешна она мора захватати
све нивое образовања, а професија/позив учитеља морају бити у њеном цен-
тру. 

Ако полазимо од тезе да нема часније професије и позива од учитељ-
ског и додао бих лекарског, те да од њиховог ангажовања, професионализма и
друштвене одговорности зависи развој здраве личности и здравог друштва,
онда свака реформа мора почети од институција које се баве њиховом едука-
цијом, а то значи одговорно суочавање са реформом учитељских/педагошких
факултета како би на трагу да следећи најбоље традиције из националног и
светског образовања за ову професију, уз перманентну модернизацију настав-
них планова и програма и осавремењивања педагошко–психолошке културе
студенти, са ових факултета, излазили професионално и педагошки спремни
за одговорне задатке у школском систему и савременом друштву. С друге
стране, друштво исто тако мора, са своје стране реализовати и радикално из-
менити свој однос према овој професији, материјално и друштвено променити
њен положај, како би она повратила свој углед у савремености. Време је за
узајамне промене и одговорности, и друштва и школских институција, како би
се вратио традиционални углед професији и обезбедило јединство процеса
традиције и модернизације у савременој реформи ове изузетно одговорне и
часне професије. 

Време је да се врати нешто од традиционалног сјаја, угледа и достојан-
ства ове најстарије професије у историји професија, образовања и васпитања,
јер без ње друштво би било мравињак нових варвара, усамљена гомила али не
и људска заједница, здравих, слободних, солидарних и одговорних личности. 

За повратак угледа, части и достојанства учитељског позива морају се
својим радом, високим професионализмом и педагошком етиком, изборити
учитељски факултети, али и сами учитељи као актери ове професије. Учи-
тељски позив као поливалентна професија, захтева поред врхунског стручног
оспособљавања и широку педагошко-психолошку и општехуманистичку кул-
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туру. Савремени учитељ, као едукатор нових/будућих младих генерација, у
свом образовању, поред уско стручних предмета и професионалних компе-
тенција, треба да има нешто од енциклопедијског знања из трансдисципли-
нарних савремених наука (филозофије, културе, уметности и религије; из гло-
бологије, екологије, културологије, информатике, културе мира…). Оне би
му помогле не само да прошири сазнајне видике већ и да оплемени свој позив
и избегне погубним замкама спецождрерства, једнодимензионалног образо-
вања и професионалног идиотизма. 

Време је да се схвати да позив учитеља не само да описмењава и обра-
зује већ и васпитава и социјализује, оспособљава ученике да активно партици-
пирају у друштвеном животу (од микроћелија до врхунских институција гло-
балног друштва); да ученици развијају национални културни идентитет и
патриотска осећања како би, они касније могли да преузму одговорност за
развој своје нације и човечанства. 
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Summary

Contemporary development has brought about radical changes in the social and
professional social structure. Major changes have occurred in the mobility of the work
force and in the types of professions in the industrial and the service sector. It is in this con-
text that major changes have also taken place in the education system and the social positi-
on of teachers. 

The given paper problematizes the issue of the transformation of the professional
role and the social position of teachers in contemporary society, and especially in societies
in transition. It especially focuses on the analysis of the techical and deontological aspects
of the profession of a teacher. The author concludes the given paper by asking for unity of
the education processes in contemporary schools and for the reform of the vocation of the
teacher in society. 

Key Words and Phrases: sociology of professions, deontology, the profession of a
teacher, social transition. 
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