
465

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

371.3::811.163.41
DOI:10.5937/ZRFFP46-11899

БОШКО Љ. МИЛОВАНОВИЋ1

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

МИРЈАНА М. СТАКИЋ2 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ

САДРЖАЈИ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

САЖЕТАК. Након значајних декларација: Сорбонске (1988), Лисабонске (1997) и Бо-
лоњске (1999), наметнула се потреба за темељним променама у обра-
зовним системима многих европских земаља. Те промене нису заоби-
шле ни Републику Србију. Глобализација је у процес образовања и вас-
питања унела радикалније промене, од оних које су предвиђене европ-
ским декларацијама. У раду биће изложено теоријско разматрање са-
држаја наставног програма матерњег језика у Републици Србији и
разматране последице прилагођавања нашег образовног европском
образовном простору. Анализирају се интеркултуралне и мултикулту-
ралне особености наставних садржаја српског језика и њихова усклађе-
ност са савременим процесима евроинтеграције.
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

СвеLи оци су као Dолазну мисао за расDрављање о DиLању зашLо
сви љу9и не :оворе исLим језиком, узимали JиJлијско казивање
о :рађењу Вавилонске куле, :9е се наво9и „Jијаше на цијелој
земљи је9ан језик и је9наке ријечи” (Прва књи%а Мојсијева 11. А,
1993, сLр. 9). ОсLаје 9илема који је Lо језик? Мно:и научници из
оJласLи језика желе 9а разреше насLајање језика Lеоријом о мо-
но:енези језика. ФуLуролози Dре9виђају „:уJљење чак 90% 9анас
DосLојећих језика већ 9о краја века у који смо закорачили” (СLан-
ковић, 2000, сLр. 16). Време у којем живимо LрDи о:ромне Dроме-
не, које су 9рамаLичне на свим Dољима, Dа и на лин:висLичкој
карLи свеLа. Ако узмемо у оJзир 9а се на ен:леском језику о9вија
чак 75% коресDо9енције у свеLу и 9о 80% комDјуLерских инфор-
мација, сасвим је си:урно 9а он заузима 9оминанLно месLо, шLо
није усDео ни је9ан језик у исLорији цивилизације. Ње:ово 9ру:о
име је „DланеLарно сре9сLво сDоразумевања”. „Доминација рас-
DросLрањено: језика Dословне комуникације не LреJа 9а :уши је-
зике мањих наро9а, већ 9а Dревођењем омо:ућава различиLосL”
(Смиљковић и СLојановић, 2011, сLр. 39). „Социолин:висLи уDозо-
равају на заJрињавајуће размере :лоLофа:ије и лин:воци9а „ве-
ликих” језика , носилаца кулLурних ценLризама, на9 сре9њима
и малима, којима DреLи оDасносL 9а, DоLискивањем из је9не Dо
је9не 9рушLвене сфере, DосLану језици за DриваLну уDоLреJу,
заLим кан9и9аLи за лин:висLичку музеоло:ију” (Кончаревић,
2003, сLр. 81). У школи, и оJразовним сисLемима малих земаља,
Lаква насLојања мо:у 9а у:розе мулLилин:валносL и мулLикул-
LуралносL. Из оваквих сазнања намеће се исLи за9аLак и циљ, чу-
вање језика, насLава маLерње: језика на свим нивоима оJразо-
вања како у формалном, Lако и у неформалном оJразовању.
ЕвроDским инLе:рацијама све више се DоLиру осоJеносLи наро9а
који са великом жу9њом за квалиLеLнијим живоLом са лаковер-
ношћу улазе у Lу заје9ницу „је9наких” вре9носLи.
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ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ

ГлоJализација је као Dојава уJрзала Dромене у свеLу у свакој
оJласLи, а нарочиLо у оJласLи оJразовања Развој нужно ну9и и
9ру:ачије оJразовање мла9их који су носиоци нових Dромена и
који LреJа 9а о9:оворе новим DоLреJама :лоJално: 9рушLва. Го-
Lово у свим земљама о9 1980. :о9ине Dримећује се оDшLи Lрен9
Dро9ужавања оJавезно: оJразовања. Деца заDочињу формално
оJразовање у све млађој 9оJи. Током раз9оJља 2000–2009. :о9ине
Dросечне евроDске сLоDе учесLвовања Lро:о9ишњака, чеLворо:о-
9ишњака и DеLо:о9ишњака у Dре9Dримарном и Dримарном
оJразовању Dорасле су за 15,3% и 7%, 9осLижући Lако ниво о9 77%
и 90%, о9носно, 94% у 2009. :о9ини. На Dример, учесLвовање Lро-
:о9ишњака у Dре9школском оJразовању укључивало је :оLово
сву 9ецу у Бел:ији, Данској, Француској и Ислан9у са више о9 95%
(Key Data on Education in Europe 2012, 2012, str. 13).

Развојни Dерио9 :лоJално: Dроцеса, који у својој сушLини
Dре9сLавља низ Dроцеса који означавају међуDовезаносL и међу-
зависносL између 9ржава и 9рушLва, Dовезујући их (Mclean and
McMilan, 2003), има своје сDецифичносLи и новине које су LреJа-
ло 9а нађу своје месLо и у оJласLи оJразовања и 9а коресDон9и-
рају са њима. УLврђивање циљева и за9аLака оJразовања и вас-
DиLања зависило је и о9 каракLера Lих Dромена. Реч је о сложе-
ном DиLању које зависи о9 низа услова, а Dре све:а о9 Lо:а ко
уLврђује циљеве оJразовања и васDиLања, Dрема којим или на
основу којих 9рушLвених и моралних вре9носLи, са каквим Lе-
жњама, Lј. са каквом Dожељном сликом личносLи ученика. При
о9аJиру 9рушLвених и моралних вре9носLи и о9ређивању Dри-
хваLљиве слике ученика, неке вре9носLи су „Dреживеле” Dрове-
ру Lоком времена, Dа се смаLрају универзалним. Према Ј. Ђорђе-
вићу (1993), Lе вре9носLи су сврсLане у сле9еће :руDе: 1. Вре9но-
сLи о9 универзално: значаја; 2. Вре9носLи значајне за 9рушLвену
заје9ницу; 3. Вре9носLи које указују на о9носе са 9ру:има;
4. вре9носLи које се о9носе на развој Dоје9инца.

ПоLреJно је на:ласиLи 9а је Lешко осLварив концеDL – је9ан
циљ васDиLања и оJразовања који је 9овољан и реалан у Dлура-
лисLичком 9рушLву, јер циљ васDиLања и оJразовања, у најши-
рем смислу, LреJа 9а оJухваLи DоLреJе, намере, жеље и и9еале
о9ређено: 9рушLва и о9ређено: времена. Циљеви LреJа 9а се о9-
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носе на личносL и оJрасце Dонашања који су ефекLи социјално:
учења у социјално 9ефинисаном окружењу, Lе се и захLеви мо:у
9ефинисаLи у веће целине: личне, социјалне и Dозивне. Међуна-
ро9ни 9окуменLи указују 9а Jи оJавезно оJразовање и васDиLа-
ње LреJало 9а омо:ући оDшLи развој ученика, 9а их моLивише 9а
развијају DозиLивне о9носе Dрема ра9у, 9а Dромовише креаLив-
носL и изражајносL и 9а их DриDреми за уло:у равноDравних
:рађана.

У Норвешкој циљ оJразовања је оJезJеђивање хришћанско: и
морално: васDиLања, развијање менLалних и физичких сDосоJ-
носLи како Jи ученици сLекли 9оJро оDшLе знање, 9а школа Dро-
мовише инLелекLуалну слоJо9у и Lолеранцију, 9а Lежи сLвара-
њу 9оJрих навика и сара9ње (http://www.samfunnskunnskap.no).
У Немачкој, Dосле реформисања циљева оJразовања и васDиLа-
ња, 9аLа су нова усмерења на: развијање личносLи ученика у
свим ви9овима, оJезJеђивање основних знања, вешLина и 9ру-
шLвених комDеLенLносLи, овла9авање ме9ијским оJразовањем,
з9равсLвено васDиLање, рано учење сLраних језика, ин9иви9уал-
ни Dрилаз насLави и учењу, Dо9ршка DројекLном ра9у и учењу на
инLер9исциDлинарним и :лоJалним Lемама. НасLавни Dлан и
Dро:рам основно: оJразовања, са9ржи: Рели:ијско оJразовање,
Основну насLаву – Немачки језик, МаLемаLику, УDознавање 9о-
мовине, Музику и и 9инамизам DокреLа и УмеLничко васDиLање
(Смиљковић и СLојановић, 2011, сLр. 28). Фински оJразовни сис-
Lем, који се смаLра је9ним о9 најJољих на свеLу, уLемељен је на
мишљењу 9а сваки Dоје9инац може 9оDринеLи развоју 9рушLва,
чак и они који имају DроJлеме са о9ређеним Dре9меLима, Lе са
њима LреJа 9о9аLно ра9иLи (http://www.educentar.net/). И у
земљама које су DриDа9але нека9ашњој 9ржавној заје9ници
СФРЈ, DоDуL РеDуJлике Маке9оније, чине се Dокушаји 9а се Dри-
хваLе Dромене у основном оJразовању као неизJежносL која је
условљена DоLреJама оLвореносLи и коресDо9енције њихово:
оJразовања са оним у развијеним земљама и 9а се „Dревазиђе је-
9ан оJразовни сисLем који није 9овољно сLан9ар9изован, већ је
сLереоLиDан и Lра9иционалисLички”. „СисLем који не:ује сLил
ра9а :9е ученик више DамLи, а мање разуме, ученик зна, а не
уме” (Mirasčieva, 2009, str. 243). Покушај креирања „школе Dо ме-
ри 9еLеLа” Dре9сLавља резулLаL Dромена у Lом Dравцу.

СрJија заузима месLо у :руDи евроDских земаља које су увек
имале уLврђене, 9ефинисане циљеве и за9аLке оJразовања и вас-
DиLања, који су временом ре9ефинисани, 9оDуњавани, мењани,
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а Dрема 9рушLвено-DолиLичким Dроменама и Dриликама у зе-
мљи. Декларације су DоLDомо:ле оDшLем циљу оJразовања и
васDиLања у оJласLи високо: оJразовања. Сор�онска �екларација
(1988), која на:лашава инLе:ралну уло:у универзиLеLа у развоју
кулLурних 9имензија ЕвроDе и исLиче сLварање ЕвроDске зоне
високо: оJразовања. Лиса�онска �екларација (1997) са9ржи фор-
мални оквир за све фазе њене Dримене: ор:анизацију, о9вијање и
Dроцењивање високошколско: оJразовања у оквиру ЕвроDе и
Dре9сLавља формалну DриDрему или Dравни оквир за Болоњску
�екларацију, која се Dојавила 1999. :о9ине. Основни циљ ове 9е-
кларације је 9а намеLне DринциDе реформе високо: оJразовања,
9а 9оDринесе евроDској инLе:рацији и Dромовише свесL о за-
је9ничким вре9носLима и DриDа9носL исLом 9рушLвеном и кул-
Lурном DросLору, као и 9а се олакша моJилносL :рађана и сDо-
соJносL њихово: заDошљавања, о9носно, Dовећа међунаро9ну
конкуренцију високо: оJразовања. Болоњска �екларација је израз
9уха :лоJализације ЕвроDе и свеLа. Тако DосLављена, она Dокреће
неколико круDних 9илема: између локално: и :лоJално:; уни-
верзално: и ин9иви9уално:; Lра9иције и савременосLи (Марко-
вић, 2007). Наве9ена 9екларација је изложена и Jројним криLика-
ма. Рајчевић П. исLиче 9а је „циљ и смисао Болоњске 9екларације
сLварање ме9иокриLеLа, DоLDуно онесDосоJљених за криLичко
мишљење. СLан9ар9и Декларације, наравно, не важе за елиLне
школе у којима се оJразују 9еца Jо:аLаша: 9а Jи се DриDремили
за уло:е које их чекају – а Lо Dре све:а значи JорJу за очување sta-
tusa quo – они морају 9оJиLи квалиLеLно оJразовање” (Рајчевић,
2011, сLр. 254–255).

Уважавајући 9екларације, које су евроDски оJразовни DросLор
оJележиле о9ређеним оDшLим циљевима оJразовања, DоLреJно
је имаLи криLички сLав о очувању осоJеносLи циљева и за9аLака
оJразовања 9ржаве у којој се и Dримењује о9ређена 9екларација. 

САДРЖАЈИ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА МАТЕРЊЕГ 
ЈЕЗИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ 

У циљу схваLања значења :лоJалних Dроцеса и DоLреJе за оса-
времењивањем васDиLно-оJразовно: Dроцеса, у скла9у са савре-
меним свеLским Lен9енцијама, DоLреJно је озJиљно DрисLуDи-
Lи свим DиLањима која се Lичу оJразовно: сисLема у РеDуJлици
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СрJији, уз DошLовање усDосLављених сLан9ар9а Jалканске,
евроDске и свеLске инLе:рације. ДрушLво знања и сLално осавре-
мењивање оJразовно: Dроцеса, не сме 9а Jу9е лишено еLично-
сLи, ни у науци, ни у кулLури :лоJално: сисLема. Реч је о очувању
национално: Jића и свесLи, које усклађује слоJо9у која се :рани-
чи са хуманизмом (Смиљковић и сар., 2011, сLр. 429). МаLерњи је-
зик оJликује националну кулLуру је9но: наро9а и Dре9сLавља
LежишLе кулLурно: и еLичко: и9енLиLеLа Dоје9инца. Без уDори-
шLа у маLерњем језику нема ни оDшLе: наDреLка је9не заје9ни-
це, јер је у језику са9ржан и9енLиLеL и Lра9иција наро9а, Jез че:а
нема ни развоја, ни DросDериLеLа, ни осLваривања оDшLих хума-
нисLичких вре9носLи, не само у оквиру је9но: 9рушLва, већ и
љу9ске цивилизације уоDшLе.

Школски сисLем у РеDуJлици СрJији Lемељи се на „оJразова-
њу и васDиLању мла9их који ће развијаLи соDсLвену личносL и
DоLенцијале и исLовремено DошLоваLи и 9ру:е осоJе, њихов
и9енLиLеL, DоLреJе и инLересе” (СLакић, 2015, сLр. 531). ПошLова-
ње кулLурне разноликосLи је9ан је о9 основних ње:ових васDиL-
них циљева, а Правилником о нас�авном  лану за  рви, �ру%и, �рећи
и че�вр�и разре� основно% о�разовања и вас и�ања (2011), Dре9виђе-
но је 9а се ко9 ученика, Dочев о9 Dрво: разре9а основне школе,
DосLи:не: укључивање у Dроцесе евроDско: и међунаро9но: Dо-
везивања. ЕвроинLе:рације Dо9разумевају и Dознавање и уважа-
вање кулLурне разноликосLи, Dо9 којом Dо9разумевамо „међу-
кулLурни 9ијало:, кулLурну размену, равноDравно учешће у ме-
ђунаро9ној економији и JорJу DроLив DреLње кулLурне
хе:емонизације коју намеће :лоJализација (ТрозJи, 2012,
сLр. 167). И евроDски 9окуменLи, DоDуL, Евро ске �имензије у о�ра-
зовању из 1997. :о9ине, DроDисују Dромовисање мулLикулLурних
вре9носLи и Dо9сLицање инLеркулLуралне комуникације у циљу
уJрзавања Dроцеса инLе:рација у ЕвроDи.

Нема међукулLурно: 9ијало:а Jез DошLовања осоJних кулLур-
них вре9носLи које се о:ле9ају у маLерњем језику је9но: наро9а.
Језик и ње:ов ме9иј, књижевни LексL, омо:ућавају 9а се уважава-
ју вре9носLи је9но: наро9а, али и 9а се DрихваLе различиLосLи,
„LексL Dре9сLавља акLивни чин инLеркулLурализације у насLа-
ви” (Миловановић, 2015, сLр. 526). Правилним DрисLуDом у
усклађивању насLавних са9ржаја маLерње: језика Dрема захLе-
вима евроDско: оJразовно: сисLема 9олазимо 9о насLојања 9а се
за9рже основе и сDецифичносLи насLаве свако: наро9а који у Lу
заје9ницу улази, али и 9а се ученици уDознају са Jројним вре9-
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носLима 9ру:их евроDских и свеLских наро9а и кулLура, 9а се на-
уче 9а их DреDознају, уважавају и DошLују. Основна DреLDосLавка
сваке различиLосLи и разноликосLи је Lолеранција. Она Dо9разу-
мева „DрихваLање различиLосLи, Dризнавање Dрава на разлике у
којима се нишLа не смаLра мање вре9ним или оDасним” (КокоLо-
вић, 2005, сLр. 251). ИнLе:рисање у заје9ницу евроDских наро9а
о:ле9а се и у Lежњи 9а се Jројне различиLосLи (језичке, кулLуро-
лошке...) са:ле9ају и уваже, и 9а се Dронађу сDоне које Jи омо:у-
ћиле хеLеро:еним кулLурама и наслеђеним вре9носLима 9а, уз
узајамну Lолеранцију и кое:зисLенцију, имају равноDравни
сLаLус.

У СрJији Закон о основама сис�ема о�разовања и вас и�ања 9оLи-
че се НасLавно: Dлана и Dро:рама за основну и сре9њу школу
кроз чланове 72, 73, и 74, који Dо9разумевају краLке о9ре9нице
шLа ови Dланови LреJа 9а са9рже (оJавезне и изJорне Dре9меLе
Dо разре9има, оJлике оJразовно-васDиLно: ра9а, не9ељни и :о-
9ишњи фон9 часова Dо Dре9меLима и оJлицима оJразовно-вас-
DиLно: ра9а; циљеве оJразовања и васDиLања Dо Dре9меLима и
разре9има, оJавезне и DреDоручене са9ржаје оJавезних и изJор-
них Dре9меLа, DреDоручене врсLе акLивносLи и начина осLвари-
вања Dро:рама, DреDоруке за изра9у ин9иви9уално: оJразовно:
Dлана, иL9.). КонкреLни Dланови и Dро:рами за Dоје9ине разре9е
Dре9меL су засеJних 9окуменаLа, који са9рже насLавне Dро:раме
о9ређених разре9а основно: оJразовања и васDиLања и Dо9разу-
мевају циљеве, за9аLке и са9ржаје свих оJавезних и изJорних на-
сLавних Dре9меLа, 9о9аLне и 9оDунске насLаве. У оквиру ових
9окуменаLа 9аLи су и са9ржаји Dре9меLа СрDски језик. У сваком
разре9у, овај Dре9меL се сасLоји из Lри оJласLи: језик (Dо9разу-
мева: :рамаLику, орLоеDију и DравоDис), књижевносL и језичка
кулLура. У Dро:раму срDско: језика свако: разре9а 9аLи су кон-
креLни са9ржаји из ових оJласLи, а након Lо:а оDисан је начин
осLваривања Dро:рама, који оJилује уDуLсLвима намењеним на-
сLавницима како 9а реализују Dро:рам, које меLо9ичке ра9ње 9а
Dримењују и на које асDекLе у Lоку насLавно: ра9а LреJа 9а оJра-
Lе Dажњу. Најновији 9окуменL из 2010. :о9ине, који се Jави оJра-
зовним DосLи:нућима на крају 9ру:о: циклуса оJавезно: оJразо-
вања, јесLе О�разовни с�ан�ар�и за крај о�авезно% о�разовања за  ре�-
ме� Ср ски језик.

НасLаву маLерње: језика у РеDуJлици СрJији уDоре9ићемо са
насLавом маLерње: језика у РеDуJлици ХрваLској, која је члани-
ца ЕвроDске уније. У ХрваLској DосLоје 9ва 9окуменLа која Dреци-
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зирају насLавни Dре9меL ХрваLски језик. Први 9окуменL је Хр-
ва�ски национални о�разовни с�ан�ар� (HNOS) за Dре9меL ХрваLс-
ки језик који је насLао „из DоLреJе за расLерећењем насLавних
Dро:рама и усклађивањем насLаве хрваLско: језика са осLалим
Dре9меLима” (2006). Овај 9окуменL је резулLаL сара9ње хрваLс-
ко: МинисLарсLва знаносLи, ХрваLске ака9емије знаносLи, Jрој-
них сLручњака, а највише 9ирекLних учесника насLавно: Dроце-
са, насLавника и учиLеља. ДокуменL исLиче сDецифичносLи и за-
9аLке насLаве хрваLско: језика, неке важне наDомене уз насLавне
Lеме, исLичући хоризонLалну и верLикалну DовезаносL међу Lе-
мама, унуLарDре9меLну и међуDре9меLну корелацију, меLо9ич-
ке DреDоруке за ра9, иL9. Изра9а HNOS-а заDочеLа је 2004. а 9овр-
шена 2006. :о9ине и Dре9сLавља Lемељ на основу ко:а је 9онеL На-
с�авни  лан и  ро%рам за основну школу (2006). Реч је 9окуменLу
који у уво9ном 9елу са9ржи васDиLно-оJразовне циљеве и за9аL-
ке Dро:рама, Dриказује ви9ове и оJлике школско: и насLавно:
ра9а, ра9а са 9аровиLим ученицима и ученицима са смеLњама у
развоју, васDиLно-оJразовне оJлике ваннасLавних акLивносLи.
Приказана је уло:а и функција неDосре9них учесника школско:
и насLавно: ра9а у DоJољшању васDиLно-оJразовно: Dроцеса у
школи и изван ње. ОJјашњена је сврха JиJлиоLеке као сасLавно:
9ела школе. А, након уво9но: 9ела, у већем и оJимнијем 9елу
ово: Dро:рама, 9аLи су циљеви, за9аци и васDиLно-оJразовни са-
9ржаји свако: насLавно: Dре9меLа за сваки разре9 са из9војеним
васDиLно-оJразовним DосLи:нућима. У оквиру насLавно: Dре9-
меLа ХрваLски језик, 9аL је оDшLи циљ – осDосоJљавање ученика
за језичку комуникацију која им омо:ућује овла9авање са9р-
жајима свих насLавних Dре9меLа и укључивање у целоживоLно
учење (Нас�авни  лан и  ро%рам, 2006), и сDецифични циљеви и за-
9аци. За9аци ово: насLавно: Dре9меLа о9носе се на чеLири на-
сLавна Dо9ручја, која овај Dре9меL са9ржи, а Lо су: језик, језичко
изражавање, књижевносL и ме9ијска кулLура. Након Lо:а Dрела-
зи се на конкреLне насLавне са9ржаје хрваLско: језика за сваки
разре9, Dо9ељене на DоменуLа Dо9ручја.

На основу ово: сажеLо: и уоDшLено: Dре:ле9а НасLавно: Dлана
и Dро:рама у СрJији и ХрваLској са акценLом на маLерњи језик,
може се закључиLи 9а оJе земље Dосе9ују 9окуменLе са Dојмом
сLан9ар9а у називу, али са различиLом коноLацијом. У хрваL-
ском оJразовном сисLему чини се 9а је кроз 9окуменL Хрва�ски
национални о�разовни с�ан�ар� за хрва�ски језик на оJухваLан на-
чин Dре9сLављена насLава маLерње: језика и на:лашено њено
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Dрожимање са 9ру:им Dре9меLима, шLо је у савременом сисLе-
му оJразовања неоDхо9но, исLакнуLе су Lехнике учења, и сLа-
вљен акценаL на развој и уDоLреJу чисLо: хрваLско: језика уз
Dознавање ње:ових и9иома, 9ијалекаLа и наречја. У НасLавном
Dлану и Dро:раму срDско: језика не и9е се Lако широко, осим на-
:лашених циљева и за9аLака, DреDоручено је само Dовезивање
са9ржаја унуLар Dре9меLа СрDски језик, а није9ан 9окуменL не
Jави се корелацијом ово: Dре9меLа са 9ру:им насLавним Dре9-
меLима. Са 9ру:е сLране, наш 9окуменL О�разовни с�ан�ар�и за
крај о�авезно% о�разовања за ср ски језик сLу9иозно класификује
очекиване исхо9е ученика на крају оJавезно: оJразовања кроз
насLавна Dо9ручја на Lри нивоа DосLи:нућа, 9ок у хрваLском
оJразовном сисLему нема ових класификација и чини се 9а је ова
оJласL у фази развоја. Је9на о9 најуочљивијих разлика јесLе у на-
сLавним Dо9ручјима. У оJа језика DосLоје Lри заје9ничка насLав-
на Dо9ручја (језик, језичка кулLура и књижевносL), с Lим 9а хр-
ваLски језик Dосе9ује и Dо9ручје ме9ијске кулLуре, које у срD-
ском језику још увек није DосеJно из9војено ни DреDознаLо као
DоLреJа.

Са:ле9авање насLаве маLерње: језика у РеDуJлици СрJији и
РеDуJлици ХрваLској Dоказује 9а комDараLивно оJразовање није
скуD Dо9аLака и DерсDекLива 9рушLвених наука Dримењених у
различиLим 9ржавама. Оно Dо9разумева са:ле9авање оно:а шLо
9ру:е земље ра9е унуLар сво: оJразовно: сисLема, шLа Dланира-
ју, шLа мењају или шLа су Dревазишле унуLар Lо: сисLема. Учење
о9 9ру:их и са 9ру:има DосLаје имDераLив времена у којем живи-
мо. Такво учење Dре9сLавља услов оDсLанка и Dреживљавања
(Савићевић, 2003).

Да Jи се квалиLеLно и сисLемаLично унаDређивала насLава ма-
Lерње: језика неоDхо9но је 9а се у оJразовне сLан9ар9е унесу ја-
сни циљеви, шLа је Lо шLо ученик LреJа 9а усвоји и који су сLан-
9ар9и које насLавник LреJа 9а исDуни. Са9ржаји НасLавних
Dро:рама маLерње: језика у СрJији, у 9еловима Dро:рамских о9-
ре9ница које се Lичу васDиLних и оJразовних циљева, као и са-
мим насLавним са9ржајима, усклађени су са савременим оD-
шLим циљевима оJразовања у свеLу, који Dо9разумевају усва-
јање, разумевање и развој основних моралних вре9носLи и
вре9носних сLавова који се Lемеље на начелима различиLосLи и
9оJроJиLи за све. МеђуLим, уDркос, реформама Про:рама, наш
школски сисLем још увек има неке не9осLаLке. Н. ПоLкоњак ука-
зује 9а и на DочеLку 9ва9есеL и Dрво: века у школама „9оминира
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и 9аље се за9ржава Lра9иционални сисLем насLаве” (ПоLкоњак,
2003, сLр. 113). И Николић уочава 9а ученици усвајају Lуђе 9ефи-
ниције и су9ове, :оLова знања, „и 9а власLиLа сLваралачка акLив-
носL ученика изосLаје” (Николић, 2014, сLр. 21). ИсLраживање
Dре9знања :рамаLике срDско: језика међу сLу9енLима Dоказује
9а они за учење маLерње: језика немају 9овољно лично: инLере-
совања, „јер њену маLерију зJо: Lра9иционално: DрисLуDа Dро-
цесу учења, Dро:лашавају сувоDарном и 9оса9ном” (СLакић и
Миловановић, 2015, сLр. 280). Наве9ено, уDућује на слаJосLи
оJразовно: сисLема у РеDуJлици СрJији, 9а уDркос реформама
оJразовно: сисLема и насLојањима 9а се О�разовним с�ан�ар�има
(2010) DосLи:не функционалносL знања, оно је, у:лавном, реDро-
9укLивно: каракLера.

ЗАКЉУЧНА 
РАЗМА-
ТРАЊА

У 9уху DошLовања DоLDисаних 9екларација о оJразовању, а осо-
JиLо 9екларације из Болоње 1999. :о9ине, неоDхо9но је сачуваLи
је9инсLвеносL циљева оJразовно: сисLема. Ако криLички Dри-
сLуDимо 9оса9ашњем резулLаLима исLраживања на Lему циља и
смисла Болоњске 9екларације, наићи ћемо и на криLичка ми-
шљења, DоDуL сLава 9а је „циљ и смисао Болоњске 9екларације
сLварање ме9иокриLеLа, DоLDуно онесDосоJљених за криLичко
мишљење (Рајчевић, 2011, сLр. 254). Из наве9ено: Dроизилази 9а
је велика о9:оворносL на онима који сасLављају насLавне Dлано-
ве и Dро:раме. ПоLреJно је сLавиLи већи акценаL на оJра9у на-
ро9но: и књижевно: језика у циљу развијања свесLи ученика о
Dореклу, развоју и значају маLерње: језика. Пре:ле9носL концеD-
ције Dро:рама срDско: језика са исLакнуLим Lемама, кључним
Dојмовима и са очекиваним исхо9има Dо нивоима DосLи:нућа за
сваку насLавну Lему, јесLе само је9ан асDекL који LреJа 9а 9ожи-
ви измене у циљу унаDређења насLаве маLерње: језика. Дру:и
асDекL, Lицао Jи се е9укације насLавно: ка9ра и Lемељне Dроме-
не начина на који они осLварују Dро:рамске са9ржаје, а у циљу
функционалносLи знања које се у школама сLиче.
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SUMMARY THE CONTENTS OF THE SERBIAN LANGUAGE SYLLABI 
AND EUROPEAN INTEGRATIONS

After significant declarations: the Sorbonnne declaration (1988),
Lisbon declaration (1997) and Bologna declaration (1999), there has
emerged a need for fundamental changes in the educational systems
of many European countries. These changes have also affected the
Republic of Serbia. Globalization has introduced more radical changes
in the educational process than those envisaged by the European
declarations. The paper will theoretically consider the syllabus of the
mother tongue in the Republic of Serbia and the consequences of the
adaptation of our educational system to the European one. The paper
analyses international and multicultural features of the Serbian
language syllabus and their compliance with the contemporary
processes of European integrations. 
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