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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ (КУРИКУЛУМ)  
И УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ 

У ширем контексту реформе образовања (група аутора, 2002) Стратегијом развоја курикулума у 
обавезном и средњем образовању су, између осталог, предвиђене промене и у оном домену који је у 
нашем образовању традиционално заснован на наставном плану и програму. Како су наставни план и 
програм у тој традицији не само обавезни, него и исти за све на истом нивоу и у истој врсти 
образовања, то се у образовању заснованом на плану и програму пре може говорити о униформности 
него о разноврсности која отвара могућност за уважавање различитости, како начелно, тако и у 
реалној образовној и наставној пракси (Коцић, 1998). Ово је значајан, али не и једини, нити главни 
разлог да је у Стратегији предложена битно другачија концепција. 

С друге стране, уважавање разлика међу појединцима и групама, својствима, околностима и 
условима под којима те разлике настају или у којима се испољавају, у друштвеном положају, 
релативним предностима и ограничењима, припада оном корпусу општих друштвених вредности 
који карактерише отворено и демократско друштво. Њему припада и брига за изградњу и 
унапређивање таквих процедура и институција које осигуравају да разлике, које год да су врсте, по-
рекла, природе и степена, не буду фактори социјалне дискриминације и изолације појединца и група.  

Ово се без остатка односи и на образовање и то у сваком његовом сегменту, те стога и на оно 
што у новој концепцији представља школски програм. Међутим, како год да конципирамо 
образовање, оно не постоји нити функционише у изолацији и вакуму. Стварни учинци образовања, 
остварени циљеви, исходи и стања, су само они за које има места у ширем друштвеном окружењу и 
који имају његову подршку. Са овим на уму требало би процењивати и какве су »перформансе« 
(новог) школског програма тако да образовање у нашој земљи може да препозна, уважи и однегује 
однос према индивидуалним и групним различитостима који одговара савременим цивилизацијским 
стандардима, као и захтевима, изазовима и потребама савременог и друштва будућности (OECD, 
2001). 

У концепцији школског програма, наставни програм престаје да буде једнообразан, јединствен, 
обавезан и целовито и детаљно унапред прописан, а само његова реализација главни циљ образовног 
рада у школи. Уместо тога, он је једно од средстава у свакодневном образовном раду и само један у 
низу чинилаца тог комплексног процеса. Иако овај преглед не изискује улажење у теоријска и 
концептуална разматрања, треба рећи да се синтагма школски програм користи у значењу које у 
образовним традицијама, другачијим од наше, има термин курикулум (March, 1997), и да је начин на 
који је он дефинисан својеврстан прилог разноврсности значења која у овом погледу постоји пре 
него једнозначности. 

У Стратегији и Општим основама под школским програмом се подразумевају: сви садржаји, 
процеси и активности усмерени на остваривање циљева и исхода образовања, који су прописани и 
регулисани како на националном (централном) тако и на школском (локалном) нивоу. 

У оквиру ширег процеса децентрализације и демократизације, у који је ситуиран и укупан 
програм реформе образовања, један део регулисања школског програма је препуштен самој школи. 
Овим је начелно омогућено да се и наставне и друге активности у школи конципирају, организују и 
изводе тако да одговарају реалним условима и околностима и одговарају на реалне, специфичне и 
карактеристичне потребе и интересе школе, наставника, ученика, родитеља и локалне средине. 

Рационална и одржива децентрализација у образовању, као и његова демократизација, која се у 
исти мах односи и на успостављање и развој демократских процедура и институција и на уградњу и 
неговање демократских садржаја и вредности, представљају неке од кључних елемената квалитета 
образовања, а квалитетно образовање неизоставно значи квалитетно за све који су у њега укључени и 
којима је оно потребно. Уважавање и ефикасан и функционалан однос према различитостима је једно 
од дефинишућих својстава квалитетног образовања (OECD, 2001; Група аутора, 2002) док одгова-
рајућа децентрализација и укупна демократизација представљају неке од главних принципа на којима 
се заснива изградња, усавршавање и реализација школског програма у нашој земљи.  

Школски програм не занемарује, али у мањој мери него до сада наглашава наставне садржаје и 
више не инсистира на њиховој једнообразности и обавезности. Уместо тога, у школском програму 
пажња се премешта на јасно дефинисане циљеве и исходе образовања, на чије је остварење усмерена 
главнина васпитног и образовног рада у школи.  
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Усмереност на циљеве и исходе има бар две значајне последице. Једна је да се са предавања, 
преношења наставних садржаја, акценат помера на процес изградње знања, али и умења, ставова и 
вредности, и успостављање и подстицање развоја разноврсних стратегија учења, што актуелизује ди-
дактичку, методичку и процесну димензију наставе и отвара могућност за њену индивидуализацију. 
Друга је што се овим нужно наглашава индивидуалност и специфичност ученика, њихових 
развојних, узрасних, личних, образовних и других својстава, могућности, потреба и интересовања. 
Ово је тако присно везано за школски програм да представља неке од главних принципа самог 
образовног процеса. Међу осталима, истиче се принцип да образовање треба да поштује индиви-
дуалне разлике међу ученицима у погледу начина учења и брзине напредовања, као и принцип 
уважавања свакодневних знања и искустава које ученици стичу ван школе и њиховог повезивања са 
садржајима наставе.  

Школски програм је конципиран сагласно инклузивном моделу образовања, такође једном од 
показатеља његовог укупног квалитета. Пуна инклузивност у образовању долази са развојем 
школског програма и усавршавањем образовног система као целине. Принцип уважавања 
индивидуалних разлика међу ученицима, онима са посебним потребама, укључивши и даровите, 
отвара врата адекватнијег укључивања у главне токове образовања и у редовне школе.  

Уважавање различитости у школском програму је видљиво и у домену наставног плана. 
Школским програмом се предвиђа обавеза школе да у одређеним циклусима и разредима изведе 
одређени број часова на годишњем нивоу. Унутрашња композиција, дневни, недељни и месечни 
фонд и дистрибуција су у потпуности препуштени школи с обзиром на локалне и друге 
специфичности и посебности. 

Објављивањем одговарајућих докумената и уласком у реални школски простор, развој концепта 
какав је концепт »школски програм« тек започиње. Искуства прикупљена у његовој примени 

представљаће најдрагоценије исходиште његовог дугорочног унапређивања и усавршавања.  
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Curriculum and recognition of diversity 

 

A proposed reform of curriculum for primary, general secondary and general-education aspect 

of secondary vocational education has been presented in a document »Strategy of curriculum 

development«. The concept of educational process, teaching content and methods as presented 

in the document is based, among other things, on: (a) recognition of general social interests in 

education, (b) recognition of age, developmental and educational abilities, interest and interests 

of students, (c) accurate defining of educational objectives and outcomes. Those items can serve 

as guidelines in a very general and principled survey of ways and mechanisms too, whereby 

recognition of diversity is made possible or provided for. The concept of new curriculum 

provides considerably higher degree of teacher’s responsible professional initiative and 

autonomy, which is indispensable for real individualization in teaching. The possibility of 

shaping curriculum of local school opens up possibility for recognizing varied differences at 

local community level. It should be pointed out that teaching mother tongue of ethnic 

community is becoming a basic school subject. One of the potential instruments for recognizing 

diversity in education is integration of children with special needs, particularly from socially, 

culturally and economically deprived social groups. This is a strategic commitment of new 

curriculum. 
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