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Увод

Образовање у Републици Србији, као и у некадашњој СФРЈ, претр-
пело је бројне промене. Ове промене су можда и највидљивије на при-
меру средњег образовања – издвојиле су се четири фазе образовања: 
прва, од краја 1950-их до средине 1970-их, друга од средине 1970-их до 
почетка 1990-их, трећа од почетка 1990-их до почетка новог миленијума 
и четврта, од почетка новог миленијума до данас. 

Свака од ових фаза има своје специфичности, међутим, у овом раду 
фокус је на две – фазу од средине 70-их до почетка 90-их и фазу од 
почетка новог миленијума до данас. Чини се да су ове две фазе донеле 
најозбиљније реформе у средњошколском образовању. Наиме, среди-
ном седамдесетих година прошлог века у средње школе тадашње СФРЈ 
уводи се потпуно нови концепт образовања – усмерено образовање. Оно 
је подразумевало јединствени концепт средњег образовања диверсифи-
кован према степенима стручне спреме, што је практично значило да 
се средње образовање може поделити у две фазе: прву, у трајању од две 
године, која би ученицима пружала опште образовање и била „зајед-
ничка” за све ученике и другу, у трајању од такође две године или само 
годину дана (у зависности од избора степена стручне спреме ученика), 
која би ученицима пружала стручно образовање. Друга фаза која је у 
фокусу овог рада јесте фаза која је почела почетком новог миленијума и 
траје до данас. За њу је специфична реформа у образовању којом се уводи 
дуално образовање – систем по којем би ученици који похађају средње 
стручне школе имали и одређен број радних сати у пракси, са идејом да 
по завршетку средњих школа почну одмах да раде. Ако се сагледају ова 
два типа образовања, дуално и усмерено, јасно је да су она у многоме 
слична. Па ипак, као и сваки систем, имају и своје добре и лоше стране.

1.Образовнидискурс

Иако је дефиниција појма дискурс много, као најосновнија узима се 
она која каже да је дискрус језичка структура и значење изнад нивоа рече-
нице. Ипак, с обзиром на саму сложеност овог појма, боље је дефинисати 
га као језик у употреби, што би била његова најједноставнија одредница. 
С друге стране, Џенифер Коутс, позивајући се на дефиницију Холвеја, у 
својој књизи наводи да је дискурс „систем исказа који повезује заједнич-
ко значење и вредности.” (Coates, 2013: 216) Приметно је да се у савре-
меним студијама културе појам језика све чешће замењује појмом дис-
курса, а разлог томе свакако лежи у чињеници да је у концепт дискурса 
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уткана компонента вредности. Када човек говори, он мора изабрати од-
ређени систем значења и вредности у оквиру којих се изражава, те стога 
неутрални дискурси не могу постојати. Избором система значења и вред-
ности у оквиру којих се особа изражава, она одређује и свој идентитет, 
односно своју позицију у односу на постојеће дискурсе или системе вред-
ности у друштву. Оваква врста избора чини особу активним чланом јед-
ног друштва, те када она репродукује доминантан дискурс, доприноси 
одржавању постојећег стања друштва. С друге стране, према ауторки 
Коутс, када се доминантан дискурс доведе у питање, то онда доприноси 
његовој промени, а самим тим и промени система вредности Дискурси 
дакле, осликавају ставове, мишљења, па и идеологије. Све ово се односи 
и на друштво, па следи да у сваком друштву постоје доминантни дис-
курси. С обзиром да доминантни дискурс режимом свог поретка диктира 
логику говора и аргументовања, може се рећи да мишљење индивидуума 
не одређује поредак дискурса, већ напортив, поредак дискурса дикти-
ра и одређује мишљење и говор индивидуума. Дакле, уколико у поретку 
значења постоји нешто што је означено као негативно или одбачено, ин-
дивидуум ће то такође одбацити, спонтано или свесно, уколико дође до 
дилеме одлуке. 

Доминантни или владајући дискурси у свом поретку држе науку, 
политику, морал, филозофију дате епохе и референцијални су за све дис-
курсе нижег ранга. (Брдар, 2005: 150) Велики дискурс се, према томе, не 
може свести на идеологију, науку, филозофију – жанровски је неодредив 
због тога што је основни оквир конституције свих жанрова и њиховог уза-
јамног споразумевања. Он покрива топое моћи, вере и знања. Под топоом 
моћи подразумевају се ауторитет и политичке установе, под топоом вере 
идеологије и вредносна опредељења, док се под топоом знања подразу-
мева наука и филозофија која функционализује ради самообнављања. 
(Исто: 151) Иако се владајући дискурс промовише кроз с дискурсе знања 
и вере, као самоуниверзализвован, он никако не може владати сам од 
себе, те су његове компоненте стабилности, према Брдару, ум, ауторитет 
и институција. То значи да поредак дискурса постаје поредак ума само 
ако је истовремено део и институционалног поретка и поретка владавине 
ауторитета. На овај начин дискурс се учвршћује, те обезбеђује легити-
мациону нарацију која прати готово све практично-политичке процесе. 
(Исто:153) Самим тим, дискурс има изузетно важну функцију у институ-
ционалном поретку, те следи да он никада не може бити неутралан. 

Дискурс је суверен – тој суверености, пре свега, доприноси симбо-
личка моћ коју он носи са собом а која му помаже да на своју страну 
придобије умове и интелигенцију. У таквим условима говор појединца у 
једној интелектуалној и политичкој заједници одређеног друштва стиче 
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легитимитет, те признање да је потенцијални дискурс знања, на основу 
прећутног консензуса који се не може нарушити а да онај ко то чини не 
изгуби легитимност. У том случају дошло би до искључења из режима 
дискурса, из саме заједнице, као и из учешћа у сувереном политичком 
поретку.

Образовање је један од најважнијих сегмената сваког друштва. Ова 
изузетно широка категорија обухвата све нивое социјализације и инте-
грације у друштво и има своје вредности којима је вођено. Често се дешава 
да се термин образовање поистовећује са термином васпитање, међутим, 
ова два појма се разликују. Тако, постоји сагласност да се појам образо-
вање користи као ужи појам од појма васпитање, те се најчешће односи на 
школско образовање. Васпитање се схвата као процес који се, пре свега, 
одвија у породици, али такође и у образовним установама, те се зато овај 
појам сматра ширим од појма образовања.

Образовање се, у најужем смислу, схвата као процес усвајања знања. 
Према Социолошком лексикону, образовање је „друштвени процес, рела-
тивно издвојени део процеса социјализације и васпитања као увођења 
младих чланова друштвене заједнице у друштвене процесе – у којем 
млади чланови стичу знања и умећа која су од значаја за њихове будуће 
делатности у друштву – пре свега за учешће у радном процесу (на основу 
друштвене поделе рада), за друштвену комуникацију, усклађивање свог 
понашања с другим члановима друштва, итд.” (Лукић, Печујић, 1982: 
415) Дакле, образовање можемо дефинисати и као процес путем којег се 
особа обликује и оспособљава за живот у одређеној заједници.

У свом ширем значењу, појам образовање представља сталан про-
цес остваривања вредности, и то је процес који траје читавог живота. 
„Суштинска одлика тог процеса састоји се у прожимању и повезивању 
формалног, неформалног и информалног1 образовања у индивидуалном 
развоју и духовном обликовању сваког појединца.” 

Дакле, образовање јесте врло широка категорија и обухвата све 
нивое социјализације и интеграције у друштво. Оно је, такође, сачиње-
но од вредности, те мора бити идеолошко. И управо ту се може увидети 
образовни дискурс. „Ако је образовање управљање, формирање карктера 
или личности, онда не може нити сме бити неутрално. (Кампс, 2007: 95) 
Дакле, како постоје сви други, постоји и образовни дискурс. Он се мани-
фестује не само у школству, већ и у медијима, али и у политичким идео-
логијама, мења се и прилагођава времену како би опстао.

1 Информално образовање означава „животну школу” и заснива се на личном иску-
ству, усвојеним друштвеним вредностима и самоиницијативном учењу – извор: 
Павићевић, Петровић (2015): Разлике између формалног, неформалног и информал-
ног образовања, Зборник радова Учитељског факултета, бр 9, стр. 103-113
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2.Усмеренообразовање

Усмерено образовање први пут се помиње маја 1974. године на десе-
том Конгресу Савеза Комуниста Југославије, када се као једна од пре-
порука јавља тенденција ка профилисању, односно усмеравању образо-
вања. Тада је донета и Резолуција о задацима СКЈ у социјалистичком са-
моуправном преображају образовања и васпитања, која је, уз Резолуцију 
Савезне скупштине о развоју васпитања и образовања на самоуправним 
основама (1970) до детаља разрадила концепт усмереног образовања. 
Идејни творац оваквог концепта образовања је Стипе Шувар, а према 
његовим речима ова свеобухватна реформа школског система имала је 
за циљ да обезбеди „функционалнији однос између типа стеченог обра-
зовања и запошљавања, односно између образовне делатности и удру-
женог рада.” (Шувар, 1977: 113) Дакле, најједноставније речено, усме-
рено образовање подразумевало је укидање гимназија класичног типа 
и средњих стручних школа, док се уводио концепт средњег образовања 
диверсификованог према степенима стручне спреме, којих је било пет. 
Ово је подразумевало да дотадашња прва два разреда средње школе буду 
преображена у својеврсну заједничку основу, која би ученицима обезбе-
дила општа знања која би им омогућила да даље школовање наставе кроз 
усавршавање према избору занимања. Након завршене друге године, 
ученици би се опредељивали за образовни профил (струку). Сам концепт 
усмереног образовања био је заснован на размени између образовног и 
производног сектора, односно „школе и творнице” према речима Шува-
ра, који је овај концепт изнео у својој књизи Школа и творница: у сусрет 
реформи одгоја и образовања из 1977. године. „Организација удруженог 
рада материјалне производње или неке друштвене дјелатности мора 
бити исходишни носилац реформе образовања. У ком смислу? У том да 
каже: требају нам људи таквих и таквих стручних квалитета, и таквих и 
таквих друштвених квалитета: изволите ви у радној организацији одгоја 
и образовања изграђивати, одгајати, образовати, оспособљавати такве 
људе, а ми ћемо давати средства. То је размјена рада, уз полагање рачуна 
узајамно једни другима.” (Исто: 112) Замисао Шувара би у пракси тре-
бало да изгледа овако: фирме дефинишу какав образовни профил им је 
потребан, средства за образовање издваја држава из буџета који се фор-
мира од вишка произведеног у тим фирмама, а ученици који се ишко-
лују за те профиле одлазе на праксу или се запошљавају у тим фирмама. 
Касније, уколико желе, имају могућност преласка на другу позицију у 
том предузећу тако што би се доквалификовали или преквалификова-
ли за исту. Као основни разлог за овакву реформу образовања наводи 
се смањење незапослености, односно, рекло би се да је готово постојала 
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могућност пуне запослености. „Оваква логика требало је да, у идеалној 
варијанти реши проблем незапослености тако што ће направити јаку 
везу између избора занимања и тржишта радних места. Другим речима, 
не би више било стручњака на бироу или младих људи који не могу да 
обављају праксу или приправнички стаж у одговарајућим организаци-
јама (...).” (Бачевић, 2006: 114)

Сам концепт усмереног образовања чини се готово идеалним реше-
њем за смањење незапослености, али мора се нагласити и његова идео-
лошка подлога. Наиме, образовање је перципирано као један од главних 
узрочника репродукције друштвене неједнакости, односно јаза између 
две стране – оних који мисле и оних који производе. „Стога, систем ус-
мереног образовања био је замишљен тако да, поред ’идеалне’ запосле-
ности, обезбеди и неутрализацију или чак нестанак класних разлика 
које су наставиле да постоје у социјализму. Могућност даљег школовања 
поред рада, чинила је ситуацију у којој радник након, рецимо, пет година 
рада у предузећу одлучи да заврши факултет, врло изводљивом. У том 
смислу, усмерено образовање - увођењем заједничке основе, и затим 
могућношћу избора образовног профила и дошколовања – требало је да 
оствари марксистичку утопију у којој свако може да се бави активно-
шћу која му одговара, у оквиру друштвених потреба, не више дефиниса-
них од стране државе, већ од стране произвођача, који би контролисали 
државне фондове.” (Шувар, 1977: 76)

Шувар је сматрао да се „школа и творница” изједначавају према 
положају у друштвеним односима репродукције, те да је једина разли-
ка у томе што се у „творницама” производи новостворена вредности, 
однсно вишак вредности, док се у школама „производи” задовољавање 
образовних потреба, које је такође елемент друштвене репродукције. 
Даље, држава више неће додељивати и одређивати средства за образо-
вање, те Шувар истиче да је овакав потез заправо деетатизација обра-
зовања. „Превладава се грађанска ‚употреба‘ образовања: образовати се 
колико хоће и за што хоће могли су само појединци, којима су то до-
пуштале њихове материјалне прилике, заправо њихов класно-социјални 
положај. (...) Овде је битан појам потреба. Што је то потреба у образо-
вању, образовна потреба? Потребе појединца не могу бити, у друштву 
чији је идеал заједничност, приватне потребе, већ у његовој радно-жи-
вотној средини признате особне потребе. (...) Образовне потребе у југо-
словенском социјалистичком друштву треба да се утврђују у основној 
јединици друштвеног рада, у основној организацији друштвеног рада.” 
(Исто: 115) Дакле, не само да је овакав принцип образовања представље-
но као решење за смањење незапослености и деетатизацију, већ оно има 
и идеолошку функцију, односно, идеолошко оправдање – оно је покушај 
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брисања разлика између класа, првенствено између радничке и инте-
лектуално-бирократске класе. То се најјасније види у следећим речима 
Шувара: „да би се развила ова нова друштвена функција образовања, оно 
се мора ‚уградити‘ у радни процес: мора се превладати издвојеност и 
изолираност педагошког односа у школи. Та ‚затвореност‘ образовања у 
школи у грађанском је друштву била, а у социјализму се обнављала, из-
раз осамостаљености духовне производње према материјалној, подјеле 
рада на умни и физички, експропријације произвођача не само од сред-
става производње, већ и од властитих духовних снага.” (Исто: 115-116) 

Шувар, дакле, у југословеноском друштву упркос тада актуелном 
социјалистичком уређењу, и даље види елементе капитализма и буржо-
аске доминантности. Због тога, он оваквом реформом покушава да на 
неки начин спречи и реши друштвене проблеме који су резултат нездо-
вољавајућег односа између производног сектора и сфере образовања, 
и то објашњава на следећи начин: „није довољно преобразити школу и 
процес образовања интегрирати у удружени рад, да би се преобразило 
друштво, штовише преображај школе и образовања и не може се постићи 
већ само као један од дјеломичних преображаја у свестраном револу-
ционарном мијењању производних односа. Али, чињеница је да се без 
преображаја образовања не може изградити друштво удруженог рада.” 
(Исто: 116) Шувар, дакле, сматра да би се самоуправни социјализам и 
сама трансформација друштвених односа најбоље остварила кроз сис-
тем образовања који он предлаже. 

Иако је марксиситички систем већ био формално успостављен, 
постојале су области у којима он није функционисао. Стога је реформа 
образовања према Шувару морала бити спроведена кроз систем, што 
би значило да би усмерено образовање обухватало много више од саме 
реформе образовања, али је постојала и тенденција да се субјекти обра-
зовног процеса знатно удаље од самог овог процеса. „Усмерено образо-
вање, дакле, било је системска реформа, усмерена првенствено ка томе 
да регулише ‚грешке у систему‘.” (Бачевић, 2006: 116) Такве „грешке” 
односе се, пре свега, на незапосленост која је непрестано расла. Наиме, 
уколико би се усмерено образовање спровело у потпуности, прогнозиран 
је готово нестанак незапослености и то међу популацијом која је њоме 
била највише погођена – младима. Шуварове „творнице” би исказале 
потребу за неким образовним профилом за који би се ученици у средњим 
школама оспособљавали, те би то обезбедило истовремено прилив радне 
снаге предузећима, али и финансијску и социјалну сигурност младима. 
Усмерено образовање требало је, у својој идеалној верзији, да обезбеди 
високу запосленост, привредни раст и економски напредак, те је управо 
ово приказано као основни задатак оваквог концепта образовања. 
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Међутим, постојала је још једна „грешка у систему”, не толико по-
тенцирана као претходна, коју је усмерено образовање требало да ко-
ригује. Наиме, од 1968. године јављају се критике које потецирају одбој-
ност према такозваним „остацима буржоазије”, технократији и бирокра-
тији, за које се сматрало да су и даље повлашћена класа. С обзиром на 
државно уређење и саму марксистичку синтагму да у једном друштву 
не треба да постоје класе, усмерено образовање требало је, дакле да овај 
„проблем” реши. „(Стога је) докидање затворености образовног процеса 
у школи и повезивање образовања с раним укључивањем младих нараш-
таја у друштвени рад и одлучивање значајан колосијек интелетуализа-
ције рада, односно развијања интелектуалних способности од оних од 
којих се у наслијеђеној подели рада није тражило да мисле, као и разви-
јања радно-производних способности од оних који су живели ‚књишки‘ 
и радили ‚уредски‘.” (Шувар, 1977: 78) Овакав став се, на први поглед, не 
чини проблематичним: према марксизму, неопходно је класне разлике 
свести на најмању могућу меру и то на такав начин да се припадницима 
радничке класе омогући бављење занимањима и активностима које су, 
до тада, биле резервисане само за интелектуалце, док се ови други упо-
знају са елементима производног рада. Овиме је требало да се заустави 
репродукција класне структуре друштва. Међутим, проблем је настао 
када је жеља за заустављањем класне репродукције прерасла у констант-
ну критику такозване привилеговане класе, односно, оне која је тако пер-
ципирана – бирократа, интелектуалаца, научника, па касније чак и свих 
оних са факултетском дипломом. Дакле, може се рећи да је покушај зау-
стављања репродукције класне структуре и умањења разлика довео до 
суште супротности: разлике су, кроз критику, биле још више истицане, 
а како сам Шувар каже „јер у садашњем систему посједовање титуле и 
дипломе наликује на неку врсту уживања доживотне ренте!” (Исто: 117)

Већ овде се назиру и прве нелогичности када је реч о усмереном 
образовању, те његовим циљевима и задацима. Нема сумње да је неза-
посленост била велики проблем, али никако се не може рећи да је то био 
проблем само радничке класе, већ је погађао и интелектуалне слојеве. 
Узрок незапослености био је у економској политици која се тада водила, 
али су интелектуалци, у реторици усмереног образовања, били озна-
чени као главни кривци у процесу репродукције класне неједнакости и 
мистификацији социјалних односа. (Бачевић:2006:117-118) И сам Шувар 
сматра да су „homo faber и homo sapiens друштвено одвојени, отуђени, не 
мире се у истој личности, супротстављени су и у постојању различитих 
класа. А образовање има свој основни смисао да придоноси одржању те 
подијељености, коју другим речима можемо назвати подијељеношћу 
материјалне производње и духовне производње, физичког и умног рада, 
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привредног и непривредног рада, односно друптвеном подјелом рада. 
Образовање је заправо изграђено као специфичан ритуал којим се иде 
за тим да се људске мањине као друштвене елите издвоје и да се ставе 
на пиједестал који је људским већинама недоступан.” (Шувар, 1977: 89)

Усмерено образовање је уведено школске 1977/1978. и овај концепт 
образовања био је актуелан до почетка деведесетих година, односно до 
самог распада бивше Југославије. У Закону о усмереном образовању и вас-
питању (18. април 1986.) усмерено образовање се дефинише на следећи 
начин: „усмерено образовање и васпитање је битан чинилац развоја со-
цијалистичког друштва који обезбеђује кадровску репродукцију и раз-
вој материјалних производних снага, доприноси повећању продуктив-
ности рада и развоју стваралачких снага људи, свестраном развоју лич-
ности и хуманизовању социјалистичких самоуправних односа и општем 
напретку друштва. Усмереним образовањем стичу се знања и развијају 
способности за обављање послова различите сложености и изграђује 
свестрано образована личност оспособљена за рад, даље образовање и 
самоуправљање.” (Закон о усмереном образовању и васпитању, 1986)

Дакле, према овом Закону усмерено образовање се састоји од наставе 
која је теоријска и практична, те тако теоријски час траје 45 минута, док 
практични час траје 60 минута. Концепт је замишљен тако да ученици 
у току практичне наставе примењују теоријска знања, а сама практична 
настава се изводи у школи, другој организацији удруженог рада или са-
мосталној занатској радњи. Такође, организације удруженог рада обез-
беђују услове за извођење практичне наставе и феријалне праксе, као и 
просторије и средства за рад. 

Многи аутори анализирали су усмерено образовање, те су износи-
ли своје закључке о његовим предностима, али и недостацима. Иако је 
овакав вид образовања био актуелан готово деценију и по, чини се да он 
није испунио своју сврху – интеграција образовања и рада није се оства-
рила, или се остварила само делимично; удружени рад није извршавао 
задатке које је према Закону требало да извршава, или их је извршавао 
само делимично; размена рада између удруженог рада и образовања се 
није остваривала; млади се не оспособљавају за занимање или нема рад-
них места; све више младих уписује факултете, те је тако број студената 
драстично повећан; социјални статус родитеља опредељује професију 
младих. (Бачевић, 2006: 121-122) Може се закључити да усмерено обра-
зовање није испунило нити један од своја два примарна задатка – неза-
посленост се није свела на минимум, а социјалне разлике су и даље биле 
веома изражене – „репродукција социјалних неједнакости није зауста-
вљена: велики проценат младих људи и даље се опредељивао за високо 
образовање и – као што се може претпоставити – углавном су потицали 
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из виших социјалних слојева.” (Исто: 122) Оно што је такође било често 
јесте да је велики број ученика користио могућност дошколовања, одно-
сно, бирали су образовне профиле који их нису занимали да би касније 
уписивали факултете, те почетна замисао усмереног образовања – прет-
варање интелектуалаца у раднике – није успела. Разлог због којег су се 
многи ученици опредељивали за студирање уместо, како се очекивало, 
запослења након средње школе лежао је у чињеници да радничка зани-
мања нису била вреднована.2 „Другим речима, привреда се није разви-
јала на начин који би могао било да подржи било да профитира од кон-
цепције усмереног образовања.” (Исто) Наиме, постојало је неколико 
кључних тачака у којима су се привреда и усмерено образовање рази-
лазили: с једне стране мере економске стабилизације су ограничавале 
раст средстава за образовање, док је са друге стране примећен успорени 
темпо запошљавања младих. Такође, сама привреда као да је била непо-
верљива према младим људима који су стекли опште образовање, те није 
била спремна да их прихвати и припреми за радни процес, а саме фир-
ме, услед отежаних економских услова, нису спроводиле реално плани-
рање кадровских и образовних потреба. (Исто)

Усмерено образовање, дакле, није дало очекиване резултате – неза-
посленост, услед недовољног економског раста није смањена, привреда и 
економија нису доживеле реформу, а класне разлике су остале готово исте.

3.Дуалнообразовање

Готово три деценије од укидања усмереног, у нашој земљи почиње 
да се назире концепт дуалног образовања. Према нацрту Закона о дуал-
ном образовању, оно се дефинише као „део система средњег образовања 
и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење 
кроз рад код послодавца стичу, усавршавају и изграђују знања, вешти-
не, способности и ставови у складу са стандардом квалификације и пла-
ном и програмом наставе и учења.” (Нацрт Закона о дуалном образовању, 
2017) Такође, Закон дефинише и појмове попут послодавца (правно или 
физичко лице које испуњава услове за учење кроз рад), учења кроз рад 
(процес током којег ученици стичу компетенције неопходне за ефикасан 
и продуктуван рад, у реалном окружењу – код послодавца), инструктора 
2 Веома је интересантно то што је социјалистичко-самоуправни дискурс инсисти-

рао на повећању броја људи који ће се бавити радничким занимањима, а са друге 
стране, иста та занимања су евидентно била маргинализована, радници су имали 
ниска примања, а праксе у фабрикама које су ученици који су похађали усмерено 
образовање обављали никако нису биле гарант за касније запослење или напредо-
вање.
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(лица запосленог код послодавца које је одговорно да ученици стекну нео-
пходне компетенције) и координатора учења кроз рад (лица запосленог у 
стручној школи које има задатак да прати остваривање учења кроз рад). 

Дакле, према Закону о дуалном образовању, ученици средњих струч-
них школа ће теоријску наставу похађати у школама, док је за праксу, 
односно учење кроз рад, одговоран послодавац. За трогодишње средње 
стручне школе Закон прописује да обим учења кроз рад код послодавца 
износи најмање 50% од укупног броја часова обавезних стручних пред-
мета, док је код четворогодишњих средњих стручних школа овај проце-
нат минимално 45%. Закон предвиђа и „радно време“ за ученике, које 
не може бити дуже од 8 часова дневно, а мора се спроводити у периоду 
од 8 до 20 часова, највише 35 сати недељно. Овакво учење кроз рад, под 
наведеним условима, може се обављати током читаве школске године. 

Наравно, да би послодавац могао уопште да буде део дуалног образо-
вања, неопходно је да испуњава одређене услове прописане овим Зако-
ном, а када је то случај, закључује се Уговор о дуалном образовању из-
међу њега и школе.

Пре него што је донет и усвојен Закон о дуалном образовању, у сарадњи 
Србије (односно Министарства просвете, науке и технолошког развоја Ре-
публике Србије и Привредне коморе Републике Србије) и Немачке, урађена 
је студија изводљивости концепта дуалног образовања у нашој земљи. У 
овој студији се наводи разлика између дуалног система и дуалног прин-
ципа. Наиме, дуални систем се односи на одређену конфигурацију места 
за учење и институционалне оквире, док се дуални принцип односи на 
усклађено смењивање теорије и праксе. „Дуални принцип је стога кључ-
ни елемент дуалног система, али такође може бити примењен и у другим 
комбинацијама места за учење.“ (Ојлер, 2015: 21) Када је реч о местима 
за учење, у дуалном образовању то нису само школе, већ и предузећа. На 
овај начин се шире могућности за учење. „Пракса у предузећима олакша-
ва холистичко учење у стварним животним ситуацијама и излаже ученике 
аутентичној радној култури. Насупрот томе, места за учење ван радног 
места нуде могућност за дубље размишљање и веће прилагођавање процеса 
учења ситуацији сваког ученика.” (Исто) Дакле, иако се пракса, у идеалном 
случају, одвија у реалном окружењу, односно у стварним животним ситуа-
цијама, у овој студији се истиче да ће ученици стицати практичне вештине 
не само у предузећима, већ и у школама, док ће теорију усвајати такође на 
оба места. „Различите комбинације места за учење, са различитом коли-
чином времена проведеном у свакој од њих, могу да остваре сличне кори-
сти. Кључна карактеристика је комбинација теорије и праксе, мишљења и 
деловања, размишљања и рада. Следећи тај аргумент, два фактора су пре-
судна у успостављању одрживих процеса учења: (1) усклађено смењивање 
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теорије и праксе, које се у идеалном случају одвија на различитим местима 
за учење; (2) висококвалитетна образовна искуства на сваком од места за 
учење.” (Исто) Суштина је, дакле, у имплементацији дуалног система обра-
зовања у којем ће се смењивати теорија и пракса, ученици стицати вештине 
и усвајати квалитетна знања која се заснивају на раду. Студија наводи и да 
је потребно промовисати средње школе међу ученицима завршних разреда 
основних школа, како би се они у то већем броју опредељивали за дуално 
образовање. Као промотивне активности које би довеле до веће атрактивно-
сти средњих стручних школа наводе се следеће:

 – „нарочито код трогодишњих програма, учење засновано на раду 
у складу са стандардом квалитета дефинисаним у курикулуму 
може се сматрати атрактвном алтернативом за учење теорије у 
школи. Ако млади стекну утисак да уче релевантне компетенције 
за рад у програму ССОВ, они ће највероватније бити заинтересо-
вани да се у њега укључе

 – одређена зарада у периоду практичне обуке може покренути 
додатну мотивацију

 – перспектива за остајање у предузећу након завршетка праксе 
са циљем добијања задовољавајућег запослења такође подстиче 
мотивацију, нарочито у време високе незапослености

 – перспектива наставка образовања након периода праксе у оквиру 
проходног система образовања смањује страх да је овакво школо-
вање пут ка слепој улици

 – неизоставни услов за подизање атрактивности је квалитет про-
грама ССОВ у односном предузећу.” (Ојлер, 2015: 66)

Све ово би, према овој Студији, требало да се прикаже ученицима 
виших разреда основних школа, како би промотивне активносте заправо 
дале ефекта, односно, како би се повећало интересовање ученика за ду-
ално образовање. Чак се наводе и предлози како би се могле реализовати 
ове препоруке:

 – „Спровести кампању за специфичан програм стручног образовања 
са фокусом на кључним мотивима за младе приликом избора зани-
мања

 – Почети већ у основној школи кроз увођење опција за каријере кроз 
стручно образовање

 – Увести презентације примера добре праксе за подизање свести и 
интересовања за специфичне програме стручног образовања

 – Обезбедити да специфичан програм ССОВ може да испоручи оно 
што је обећано (у смислу квалитета и перспектива за запошља-
вање).” (Исто:67)
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Дакле, у овој Студији се практично износи план по којем би требало 
поступати приликом промоције дуалног образовања. Требало би при-
премати ученике седмог и осмог разреда основних школа на оно што их 
очекује уколико се определе за средње стручне школе – теорија и доста 
праксе за коју ће бити плаћени и која ће им обезбедити радно место по 
свршеној трећој или четвртој години средње школе. 

У Студији се наводи да је систем дуалног образовања кључан за обез-
беђивање квалификованих кадрова за српску привреду. Осим економ-
ских циљева, „систем средњег стручног образовања има и потенцијал за 
прелаз из школе у свет рада и нуди младима перспективу за планирање 
каријере и на тај начин налажење њихове улоге у друштву. Зато су ино-
вације и инвестиције у ССОВ кључни предуслови за припрему друштва 
за будућност. Србија је ушла у реформу система стручног образовања 
као део укупне политичке и економске транзиције. (...) Убрзана реформа 
система средњег стручног образовања помогла би да се побољша ефек-
тивност и усклађеност са потребама друштва и привреде.” (Исто:79)

С обзиром да је изузетно велика амбиција прећи са школског на ду-
ални систем, Студија управо изучава начине да се ова амбиција оствари. 
Почевши од представљања, како се наводи, „потпуног и савршеног дуалног 
система стручног образовања“ које је упоредила са постојећим системом 
и истакла сва постигнућа и изазове са којима ће се наша земља суочити 
приликом увођења дуалног система, ова Студија на крају даје и препоруке 
и смернице које би биле од помоћи приликог спровођења самог процеса, 
које се наводе као опције и кључна питања на која би требало да се одговори. 
Како је образовање део укупног социјалног, економског и кутурног система 
Републике Србије, на самом крају се образлаже и једно ограничење. „Кон-
кретно, економска ситуација је кључна за процену улоге коју систем струч-
ног образовања може да има у напретку српског друштва. Имајући у виду 
фрагилну структуру садашње српске привреде, полазна основа за рефор-
му стручног образовања не чини се нарочито повољном. Међутим, теорије 
промена тврде да је у време напетости и притиска много лакше покренути 
промене него у периодима просперитета и успеха.” (Исто)

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о дуалном 
образовању 8.новембра 2017. а одлука је да овај модел почне са приме-
ном од школске 2019/2020. У медијима се истицало да је Србија једина 
земља у региону која има Закон о дуалном образовању, усклађен са про-
писима и стандардима Европске уније, а најављено је и да ће се 2018.
године креирати нови образовни профили у средњим школама, уз помоћ 
Привредне коморе Србије.3 Усвајање Закона поздравили су многи страни 
3 https://www.blic.rs/vesti/drustvo/srbija-jedina-u-regionu-ima-zakon-o-dualnom-

obrazovanju/m0xm5ed; приступ: 3.1.2018.



Јелена Спасојевић174

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 161-184

званичници, те је том приликом у медијима пренета изјава Урсуле Ре-
нолд, шефа Одељења за истраживање образовних система Швајцарског 
економског института, која је оценила да је оваква реформа за Србију 
изузетно значајна, јер је недостатак класичног образовног система у то-
ме што превише младих покушава да добије универзитетску диплому, 
те касније има проблема са проналаском посла који одговара њиховим 
квалификацијама. Осврнувши се на констатације да дуално образовање 
производи јефтину радну снагу, Ренолд је указала да и у Швајцарској 
ученици добијају 20 % мање плате од особља које је потпуно квалифико-
вано, те да они то виде као симулацију, те допринос за улагање у будућу 
каријеру. „Њих обучавају зналци свога заната, а они примају зараду за 
свој продуктивни допринос. Обучавају их за будућност у којој ће имати 
повраћај на знање у које сада улажу.” (Ренолд, 2017)

Дуално образовање као да је ушло на „велика врата” нашег образовног 
система: најављивано је свођење незапослености код младих на мини-
мум, истиче се да Србија иде стопама Швајцарске и Немачке, у којима је 
овакав систем образовања актуелан већ годинама, у медијима се истичу 
изјаве званичника, како наших, тако и страних, а дуално образовање 
представља се као идеалан модел, те се стиче утисак да је оно неопходно 
држави каква је Србија. Министар просвете Младен Шарчевић истакао 
је да је чак 200 компанија испунило услове и критеријуме за укључивање 
у дуално образовање које за сада има 19 профила, а Законом је такође 
и прописано да ће ученици имати право на месечну накнаду за учење 
кроз рад у износу од најмање 70% од минималне цене рада. „Учење кроз 
рад не представља за ученике ’просте мануелне задатке’, већ програ-
мирање, пројектовање и руковођење ’паметним машинама’, које су део 
савремених модерних производних процеса у компанијама, саопшти-
ло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.”4 Ученици 
ће, дакле, стицати теоријска и практична знања на недељном нивоу, у 
складу са наставним планом, а из Министарства такође истичу да је за 
ученике средњих стручних школа изузетно важно каријерно вођење и 
саветовање, који су обухваћени овим законом. „Систем контроле над 
стицањем знања кроз овај закон оснажен је у садејству два система. У 
процесу учења и евалуације учествују наставник практичне наставе (ко-
ординатор учења кроз рад) и лиценцирани инструктор из компаније (са 
положеним дидактичко-педагошким вештинама) који заједно реали-
зују, прате и процењују ученичко постигнуће.”5 

4 http://mondo.rs/a1055180/Info/Drustvo/Dualno-obrazovanje-usvojen-zakon.html; 
приступ: 3.1.2018.

5 http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/2932102/usvojen-zakon-o-dualnom-
obrazovanju-.html; 
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Приликом усвајања овог Закона одржана је расправа посланика, те 
су припадници опозиције оценили да овај Закон много више користи 
послодавцима, те да ствара „јефтину радну снагу” од деце, иако је у об-
разложењу Закона наведено као циљ прилагођавање средњег стручног 
образовања потребама привреде, смањењу стопе незапослености код 
младих и јачање конкурентности српске привреде на глобалном нивоу.6 
Упркос таквом наводу у Закону, неопходно је напоменути да је потпуно 
усклађивање привреде и школског образовања потенцијално опасно, из 
разлога што се привреда и њене потребе константно мењају, услед тех-
ничких иновација, али и турбулентног и често несигурног тржишта.

Када је реч о завршним испитима, овај Закон у средње школе уво-
ди нови концепт државне матуре, који би требало да унапреди квали-
тет средњег образовања и припреми ученике за више нивое образовања. 
„Прецизирано је да се средње образовање завршава полагањем испита 
на државном нивоу, а врсте тих испита су општа матура, стручна и умет-
ничка матура, завршни испит средњег стручног образовања, специја-
листички и мајсторски испит. Ученик који заврши трогодишње средње 
стручно образовање по моделу дуалног образовања има право на пола-
гање стручне или опште матуре уколико је савладао програм за стицање 
компетенција потребних према програму матуре и то после најмање две 
године по завршетку средњег образовања.”7

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у свом 
саставу образовало Сектор за за дуално и предузетничко образовање и 
васпитање, који за циљ има да прати имплементацију дуалног образо-
вања у образови систем наше земље, али и да спроводи бројне промотине 
активности, како би се ученицима, али и грађанима приближио концепт 
дуалног образовања. „Промотивна кампања ће обухватати активности 
као што су снимање видео материјала, одржавање конференција, три-
бина, округлих столова на тему реализације каријерног вођења и савето-
вања, начина формирања ученичких задруга, начина реализације сту-
дентске праксе, итд., а све у циљу развоја предузетничких компетенција 
младих.” (сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја) 
Једна оваква конференција већ је одржана у Новом Саду, а том прили-
ком је помоћница министра просвете за дуално и предузетничко обра-
зовање, Габријела Грујић Гарић изјавила следеће: „Сматрамо да постоји 
једна снажна веза између привреде и система образовања што ће мла-
приступ: 3.1.2018.
6 http://rs.n1info.com/a340516/vesti/vesti/Usvojen-Zakon-o-dualnom-obrazovanju-i-

izmene-i-dopune-Zakona-o-predskolskom-vaspitanju-i-obrazovanju.html; приступ: 
3.1.2018.

7 https://www.blic.rs/vesti/drustvo/dualno-obrazovanje-drzavna-matura-obavezno-pisa-
testiranje-neke-su-od-kljucnih-novina/09m8qf9; приступ: 3.1.2018.
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дима омогућити вештину управљања знањима као и функционалност 
образовања која ће их учинити одмах запошљивим након формалног 
образовања. На овај начин млади не само што имају могућност да у бу-
дућности чине одрживим и иновативнимнаш систем привредног развоја 
већ имају и прилику да остану у својој земљи.” 

Планирано је да у промотивној кампањи8 Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја учествују представници школа, родитеља, 
компанија, Провредне коморе Србије, Националне службе за запошља-
вање и другух заинтересованих организација. 

Уз бројне промотивне активности несумњиво је да ће дуалнооб-
разпвање постати изузетно примамљиво и атрактивно ученицима, али и 
њиховим родитељима. Ипак, остаје да се види колико ће оно бити успе-
шно имплементирано у школски сиистем наше земље.

4.Дуалноиусмеренообразовање–заједничкекарактеристике

Не може се рећи да је дуално образовање потпуно нов концепт – сва-
како да има заједничких карактеристика са усмереним образовањем. 
Првенствено, зашто што су представљени у готово идентичном руху – 
као концепти образовања који ће допринети смањењу незапослености 
8 Као промотивне активности на сајту Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја наводе се ученичке задруге, у оквиру којих је предвиђено тумачење Пра-
вилника о ученичким задругама који у својој основи садржи могућност да форми-
ране учениче задруге могу имати статус самосталног правног лица и бити уписа-
не у регистар Агенције за привредне регистре. Ове задруге ће средства која буду 
приходовале првенствено морати да користе за покривање губитака из претходних 
година, па тек онда за куповину и продају школских уџбеника и прибора, финанси-
рање ученичких екскурзија, итд.

 У оквиру кампање биће речи и о креирању Националног модела студенстке праксе, 
документа који ће младима омогућити да практично исуство реализују у компа-
нијама за време студирања, те да се оно вреднује као прво радно искуство.

 Снимање видео материјала имаће акценат на упознавање широке популације са 
предностима које доноси Национални модел дуалног и предузетничког образо-
вања, као и могућност да се кроз овакав вид промоције млади заинтересују за ду-
ално образовање.

 Каријерно вођење и саветовање у средњим стручним школама које су усвојиле мо-
дел дуалног образовања односи се на формирање школског тима који има за циљ 
јачање вештина управљања каријером и доношење промишњених и одговорних 
одлука о професионалној будућности ученика.

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира и одржавање вели-
ког броја дискусија, како о бенефитима дуалног образовања, тако и о правилници-
ма који се односе на наставне планове и програме, начинима обуке инструктора, 
начинима распоређивања ученика за учење кроз рад у компанијама, каријерног 
вођења и саветовања. (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије)
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код младих и унапређењу привреде. Ако погледамо и циљеве ова два кон-
цепта образовања који су наведени и образложени у законима, видећемо 
да су им многи заједнички. Примера ради, у Закону о усмереном обра-
зовању и васпитању наводи се да је циљ оваквог образовања „професио-
нална оријентација у циљу подстицања професионалног развоја у складу 
са индивидуалним могућностима и друштвеним потребама за кадрови-
ма”, док се у Закону о дуалном образовању наводи да је један од циљева 
„обезбеђивање услова за стицање, усавршавање и развој компетенција у 
складу са потребама тржишта рада”, те би се могло рећи да ова два циља 
имају практично исту сврху: школовање оних кадрова који су тренутно 
неопходни тржишту рада. Затим, усмерено образивање има за циљ „под-
стицање и развијање трајног интересовања за нова сазнања, образовање 
као и оспособљавање за стално самообразовање”, док дуално има за зада-
так „обезбеђивање услова за даље образовање и целоживотно учење”. 
Следећи слични циљеви били би „развијање одговорног и стваралачког 
односа према раду, радних способности и смисла за солидарност, колек-
тивни рад и самоуправљање” (усмерено) и „развијање способности за тим-
ски рад и осећај личне одговорности у раду” (дуално), затим „развијање 
физичких и психичких способности личности и јачање свести о потреби 
чувања здравља, заштити природе и човекове средине и унапређивања 
здравствено-хигијенских навика, културе рада, понашања и коришћења 
слободног времена” (усмерено) и „развијање свести о важности здравља и 
безбедности, укључујући и безбедност на раду” (дуално). Из наведеног се 
јасно види да су циљеви ова два концепта образовања у суштини изузетно 
слични. Разлика је само у њиховој интерпретацији, међутим, чињени-
ца је да је у марксистичко време био у употреби другачији речник. Та-
кође, циљеви усмереног образовања јесу много шири и свеобухватнији 
од циљева дуалног образовања, па тако Закон о усмереном образовању 
и васпитању наводи и циљеве попут „развијања осећања припадности 
свом народу и Југославији као заједници наших народа и народности, 
васпитање у духу братства и јединства и југословенског социјалистич-
ког патриотизма, неговање традиције народноослободилачке борбе, со-
цијалистичке револуције и изградње”, „развијање свести о циљевима и 
значају наше независне и несврстане политичке и интернационалне со-
лидарности са свим ослободилачким и напредним покретима, борбом и 
тежњама народа и земаља за слободу, независност и мир у свету” као и 
„оспособљавање за одбрану независности Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије и за друштвену самозаштиту”. Јасно је да су ови 
циљеви у складу са политиком тадашње СФРЈ, те су у духу су комунизма, 
али не могу се оспорити заједнички елементи и, пре свега, готово иден-
тичне основе дуалног и усмереног образовања.
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Када је у српској јавности почело да се говори о увођењу дуалног 
образовања, мишљења су, као и увек била подељена. Док су владајућа 
странка и њени коалициони партери овакав концепт образовања исти-
цали као најбољи могући, опозиција је све чинила да дуално образовање 
оспори. Иако је дуално образовање од недавно почело да се примењује у 
средњим школама широм Србије, расправе о оваквом концепту образо-
вања и даље трају, а самим тим се могу чути и опречна мишљења. Пре-
мијерка Ана Брнабић изјавила је да је кроз овакав систем прошло већ 
4500 ученика, док бројни стручњаци сматрају да ће овакав вид образо-
вања само створити јефтину радну снагу.9 Са друге стране, послодавци 
сматрају да је дуално образовање систем који ствара људе који иза себе 
имају радно искуство, те вештине које су им потребне како би били ус-
пешнији у послу који обављају. „Програм дуалног образовања тренутно 
ради у сарадњи са 205 компанија, ове школске године успостављен је у 
128 средњих школа у Србији и обухвата више од 4500 ученика.” (Брна-
бић, 2018) Једна од компанија која је ушла у систем оваквог образовања 
и то у сарадњи са пољопривредним школама је Делта холдинг, те из ове 
компаније поручују: „Осим што су у прилици да раде на наишм имањи-
ма, да обилазе наша имања, да уче и да раде, они сем конкретних ствари 
којима се баве у пољопривреди имају и обуку из других ствари које су у 
овом послу неопходне, дакле не само конкретна знања из пољопривреде, 
већ они уче и неке вештине које су потребне да би касније у послу били 
успешнији.” (Десивојевић, Цветковић, 2018) С обзиром да се у медијима 
као најсветлији пример дуалног образовања наводи немачко дуално об-
разовање, потребно је нагласити да је Немачка уложила значајна сред-
ства у развој оваквог образовања у Србији. Немачки амбасадор у Бео-
граду, Аксел Дитман сматра да је дуално образовање кључни елемент 
за развој праве професије и просперитет једне земље. „Немачка помаже 
дуално образовање у образовне профиле попут бравара, вариоца, кроја-
ча и аутомеханичара. Према мојој оцени, то у Србији функционише и 
зато би са пилот фазе требало да се пређе у одржив моделобразовања.” 
(Дитман, 2018) Са немачким амбасадором сагласан је и Роналд Зелигер, 
председник немачко-српске коморе. „Сматрам да недостају квалифико-
вани радници за многа занимања у Србији и то може да буде препрека за 
даље инвестиције. Зато сматрам да је дуално образовање темељ основе 
економије.” (Зелигер, 2018) Ипак, неопходно је нагласити да ђаци у Не-
мачкој, за разлику од ученика у Србији, имају уплаћено здравствено и 
социјално осигурање.

9 http://rs.n1info.com/a379296/vesti/Dualno-obrazovanje-sansa-ili-stvaranje-jeftine-
radne-snage.html; приступ: 13.5.2018.
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Сумирајући овакве изјаве званичника, може се извести закључак 
да дуално образовање представља идеалан систем у којем ученици тео-
ријска знања стечена у школама употребљавају у пракси, у бројним фир-
мама, те још за тај рад добијају и новчану накнаду. Међутим, на овом 
месту се поставља питање саме сврхе оваквог система, као етичко пи-
тање, у вези са минималном ценом дечијег рада, која ће, према изгле-
дима, бити нижа од минималне зараде. Наиме, професор радног права 
Марио Рељановић сматра да Закон о дуалном образовању оставља про-
стора за злоупотребе. „Код нас постоји проблем, јер самим законом није 
дефинисана јасно ни сврха таквог концепта, а нарочито постоји проблем 
са равноправним положајем детета из чега чини ми се проистиче да је 
цео циљ замишљен да деца буду само јефтина радна снага код посло-
давца.” (Рељановић, 2018)

Оно што је такође важно истаћи јесте и атрактивност одређених 
образовних профила, односно, јавља се питање да ли ће се у информа-
тичкој ери у којој живимо деца опредељивати за образовне профиле 
попут бравара или кројача, који се упорно потенцирају? 

На овом месту, неопходно је поменути и бројне реакције нестранач-
ких личности, те тако Сафета Бишевац марта 2015. године пише у својој 
колумни, у тексту под називом Стипе визионар о дуалном образовању 
као само мало другачијем од усмереног. (Бишевац, 2015) Наиме, Бише-
вац пореди дуално и усмерено образовање истичући да је једина разлика 
у томе што ће ученици у систему дуалног образовања бити плаћени за 
свој рад, док у току усмереног образовања то није био случај. „Најпре би 
нас дочекао надлежни пословођа и објашњавао како је за нас лично, али 
и за развој земље, важно да савладамо неки занат. Доста нам је правни-
ка и филозофа, потребни су нам пекари, водоинсталатери, заваривачи... 
Нико у занатске школе ни тад није хтео, већ у гимназије и на факултете. 
Ако већ имамо сопствено искуство из ближе прошлости, зашто се онда 
позивамо на ’странско’ дуално? Зато што нам се чини да, да би нешто 
било добро мора да стиже са Запада? Или зато што би се показало да је 
тај недемократски, југословенски, комунистички режим имао и пози-
тивна искуства?“ (Бишевац:2015) И заиста, концепт дуалног јако је сли-
чан концепту усмереног образовања. А људи на челу државе као да по-
кушавају да „замаскирају” те сличности, трудећи се да баце у заборав 
усмерено образовање и такозване „шуварице”. Па ипак, делује као да је 
Шуварово усмерено образовање било основа за дуално образовање, коју 
су усвојиле многе западне земље, пре свих Немачка и Швајцарска, које 
се и данас у нашим медијима истичу као државе на које треба да се угле-
дамо и копирамо њихов модел дуалног образовања. Међутим, проблем 
наше земље је у томе, како Бишевац пише, што је „дуално образовање је 
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начелно добра идеја, наводно га неке школе у Србији увелико примењују, 
али имамо ситан проблем – у која предузећа средњошколци да иду на 
праксу? Инса, БИГЗ, ИМТ... некад постојали, производили, а данас?” (Би-
шевац, 2015)

Када су, пре пет година, почеле да се назиру прве промене у нашем 
систему образовања и измене у начину полагања матуре и мале матуре, у 
медијима су се могла чути различита мишљења. Док су неки подржавали, 
а неки кудили ове промене, било је и оних који су се присетили усмере-
ног образовања. Зоран Пановић у свом тексту из јуна месеца 2013. помало 
визионарски поручује властима да врате усмерено образовање и истиче 
његове предности: „деца су се без стреса мале матуре уписивала у прву 
годину средње школе – заједничке основе, да би у другом имала предус-
мерење, а тек у трећој би се заиста усмерила. (...) Циљ је био да се напусте 
рецидиви склеротичних грађанских гимназија, али и да се напусте класне 
разлике које су се запатиле и у социјализму. И у томе се прилично успело. 
Добио се модеран и ефикасан систем. Али, и прилично демократизован. 
Просто речено, осећала се нека врста слободе у школи. Лако си могао да 
мењаш школе, да се тражиш и пронађеш.” (Пановић, 2013)

Сличности између дуалног и усмереног образовања су бројне – од 
полазне идеје до заједничких циљева. Бројне законске одредбе делују 
готово идентично, а чак је и реторика која се у медијима појављује у вези 
са ова два концепта прилично слична. Најочигледнија разлика огледа се 
у томе што ће у концепту дуалног образовања ученици за свој рад бити 
плаћени, што са концептом усмереног образовања није био случај.

С обзиром да усмерено образовање није донело очекиване ефекте, 
остаје да се види да ли ће и у којој мери примена дуалног образовања 
остварити задате циљеве – пре свега, смањити незапосленост. Велико 
је питање да ли српска привреда може да се носи са изазовима оваквог 
концепта образовања. Ни усмерено образовање никада није било при-
хваћено у потпуности, али чињеница је да је бивша Југославија била еко-
номски много стабилнија од данашње Србије. 

Закључак

Образовање јесте динамичан процес који се мора константно мењати 
и допуњавати. Међутим, ако бисмо морали да дефинишемо у чему се 
састоји добро образовање, определићемо се за речи Викторије Кампс: 
„добро образовање је оно које подучава добрим стварима, ономе што 
сматрамо да вреди знати и научити.” (Кампс, 2007: 104) С овим у вези, 
образовање јесте изузетно одговоран процес, те они који га спроводе, са-
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мим тим, имају изузетно велику одговорност. Овде се не мисли искљу-
чиво на професоре који својим ученицима преносе знања, већ и на оне 
који спроводе реформе у образовању, реформе које се директно одража-
вају на ученике, односно децу.

Под руку са одговорношћу одраслих према деци, пре свега у сфе-
ри образовања, иде и ауторитет. „Одрасли имају одговорност да уведу 
децу у свој свет, а да би то постигли, морају да употребе свој аутори-
тет.” (Арент, 2006) Иако смо кроз историју били сведоци одбацивања и 
уклањања ауторитета из јавног и политичког живота, у образовању то 
није случај. „Деца не могу да одбаце образовни ауторитет као да су под 
репресијом одрасле већине – мада у модерној образовној пракси има 
апсурдних покушаја да се третирају као потлачена мањина коју треба 
ослободити. Ауториитет су одбацили одрасли и то може значити само 
једну ствар: одрасли одбијају да преузму одговорност за свет у који су 
увели децу.” (Исто) Према речима Хане Арент, учитељи и професори у 
школама представљају свет одраслих, а ако они одбацују своју одговор-
ност, онда ни не могу подучавати децу. Због тога би образовање морало 
бити у неким својим сегментима конзервативно, дакле неке старе вред-
ности би морале бити сачуване. С тим у вези, сматрамо да радикалне и 
корените промене образовног система нису добре.

У нашој јавности се у вези са дуалним образовањем, баш као и некада 
у вези са усмереним, могу чути опречна мишљења. Док једни овакав сис-
тем хвале и верују да ће заиста донети смањење незапослености међу 
младима, други су мишљења да оно директно води у искоришћавање 
деце као јефтине радне снаге. У документима која су у вези са дуалним 
образовањем, али и у медијима највише се потенцира заправо да ће ду-
ално образовање допринети смањењу незапослености код младих што 
је реторика готово идентична оној у време увођења усмереног образо-
вања. Чини се да је рецепт исти, а видели смо и да су ова два система 
изразито слична, те се поставља питање да ли је дуално образовање само 
унапређена верзија (она у којој ће ученицима средњих школа за прак-
тични рад у фирмама бити плаћено) усмереног образовања?

Изрека каже: рад је створио човека. „Човјек није само разумна и со-
цијална животиња. Он се може дефинирати и као производна животиња, 
способна да својим разумом и имагинацијом трансформира материјале 
на које наилази. И не само да он може производити, он мора произво-
дити да би живио.” (Фром, 1984: 83) Током историје, човеков однос према 
раду се мењао. Некада је човек продавао своју физичку енергију да би 
преживео, рад је био принудан, док је данас разлог због којег човек ради, 
поред новца и вишак слободног времена. Према Фрому, рад више није 
морална и религиозна обавеза као што је то био у средњем веку, произ-
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водња се константно развија, појављују се нови циљеви, а рад се отуђује 
од радника. „Шта се догађа са индустријским радником? Он троши своју 
најбољу енергију производећи ’нешто’ седам или осам часова дневно. Он 
мора да ради да би зарадио за живот, али он је потпуно пасиван. (...) Он 
је стављен на извесно место, треба да изврши известан задатак, али он 
не учествује у организацији и управљању радом. (...) Употребљавајући 
машине, предузеће производи ципеле, аутомобиле, електричне сијали-
це. Радник је део машине, а не господар и активни учесник. Машина је 
постала његов господар, уместо да му олакша рад који је раније могао 
да обавља својом физичком енергијом. Уместо да машина буде замена 
за људску енергију, човек је постао замена за машину. Његов рад се може 
дефинисати као обављање оних делатности које још не могу да обављају 
машине.” (Исто, 137-138)

Човек јесте биће које ради и рад је нужност данас за велику већину 
људи, па су тако и деца средњошколског узраста спремна за рад и очи-
гледно зрела за фабричку производњу. Ипак, то не значи да би младе 
људе требало прерано лишити ширег образовања – оних вредности које, 
према Хани Арент, морамо сачувати и у савременом образовању.
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