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КЉУЧ НИ ПРИН ЦИ ПИ И УЛО ГЕ АК ТЕ РА 
ОБРА ЗОВ НИХ ПРО МЕ НА*

Ива на Ђе рић** и Ми ља Ву ја чић 
Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Ап стракт. Зна ња о обра зов ним про ме на ма уче нас да је ре фор ма обра зо ва ња 
сло жен и ви ше ди мен зи о нал ни по ду хват са не из ве сним ис хо дом. По ред по сто ја-
ња ја сне стра те ги је раз во ја обра зо ва ња, од го вор но во ђе ње про ме на је дан је од 
нај ва жни јих фак то ра успе ха ре форм ских ини ци ја ти ва. У овом ра ду је дат пре-
глед Фу ла но вих те о риј ских по став ки и ис тра жи вач ких по да та ка о кључ ним 
прин ци пи ма успе шног во ђе ња про ме на и уло га ма ак те ра у про це су њи хо вог 
осми шља ва ња, пла ни ра ња и им пле мен ти ра ња. Ре форм ски про це си у Ср би ји у 
обла сти обра зо ва ња, ко ји су се до га ђа ли то ком про те кле де це ни је, са гле да ни 
су упра во кроз при зму Фу ла но вих по став ки и са зна ња о од го вор ном во ђе њу 
обра зов них про ме на. Прет по ста вља се да је не у спех обра зов них ре фор ми у 
на шој зе мљи био усло вљен не до стат ком зна ња о обра зов ним про ме на ма и не-
а де кват ним во ђе њем ре форм ских про це са, што се не га тив но од ра зи ло на ефи-
ка сност њи хо вог спро во ђе ња и мо ти ва ци ју кључ них ак те ра у тим про ме на ма. 
За успе шно кре и ра ње бу ду ћих обра зов них по ли ти ка и спро во ђе ње про ме на у 
на шој зе мљи, по треб но је да се ува жи „глас“ прак се, да се удру же сна ге и по тен-
ци ја ли за по сле них у над ле жним ин сти ту ци ја ма и шко ла ма, ка ко би се ума њи-
ли ри зи ци, а по ве ћа ле мо гућ но сти за при хва та ње про ме на у прак си.
Кључ не ре чи: обра зов не про ме не, прин ци пи и зна ња о про це су во ђе ња про ме-
на, уло ге, од го вор но сти и пар ти ци па ци ја кључ них ак те ра.

 Обра зов не ре фор ме су нео дво ји ве од оп штих по ли тич ких, со ци јал них 
и еко ном ских про ме на у од ре ђе ном дру штву. С јед не стра не, обра зов не 
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ре фор ме не мо гу се осми сли ти, пла ни ра ти и им пле мен ти ра ти не за ви сно 
од по ли тич ког, со ци јал ног и еко ном ског кон тек ста у ко ме се од и гра ва ју, 
јер у су прот ном има ју ве о ма ма ле шан се за успех. С дру ге стра не, обра-
зов не ре фор ме има ју по тен ци јал да бу ду глав ни по кре та чи дру штве них 
про ме на у дру гим сек то ри ма. По кре ну те ре форм ске ини ци ја ти ве у Ср-
би ји (2000–2010) обе ле жи ли су дис кон ти ну и те ти, ка ко у обла сти кре и ра-
ња обра зов не по ли ти ке, та ко и у про це су уво ђе ња про ме на у обра зов ну 
прак су. Тур бу лент ност и не ста бил ност обра зов ног и дру штве но-по ли-
тич ког кон тек ста, то ком про те кле де це ни је, у на шој зе мљи, до ве ле су до 
сма ње ња оп ште ефек тив но сти ре форм ских ини ци ја ти ва и мо ти ва ци је 
кључ них ак те ра за успе шно уче ство ва ње у обра зов ним про ме на ма (Đe-
vić i sar., 2011; Stan ko vić, 2011).

По ред број них те шко ћа и про бле ма ко ји су до при не ли не у спе ху ре-
форм ских ини ци ја ти ва, „упа дљи во“ је и од су ство за јед нич ког кон сен зу-
са о то ме ка ко же ли мо да обра зо ва ње у Ср би ји из гле да у бу дућ но сти и 
ка ко то мо же мо да по стиг не мо. Ис тра жи ва ње пред ста ва кључ них ак те ра 
о обра зов ним про ме на ма у про шло сти и по жељ ним прав ци ма бу ду ћег 
раз во ја обра зо ва ња у Ср би ји, по твр ђу је да је при ли ком осми шља ва ња 
и во ђе ња про це са про ме на по треб но узе ти у об зир су бјек тив не ре ал но-
сти и за јед нич ка зна че ња глав них уче сни ка ре форм ског про це са (Đe vić i 
sar., 2011; Pa vlo vić, 2011; Pa vlo vić i Vu ja čić, 2011; Stan ko vić, 2011). Кључ ни 
ак те ри обра зов не ре фор ме ко ја је спро ве де на у Ср би ји по твр ђу ју да је 
нео п ход но по сто ја ње ја сних ци ље ва и стра те ги је раз во ја обра зо ва ња, ус-
по ста вља ње са рад ње, кон сен зу са и за јед нич ке ви зи је, увре ме ње ност про-
це са про ме на, тран спа рент ност про це са и пар ти ци па ци ја свих уче сни ка 
у ре форм ским ини ци ја ти ва ма (Pa vlo vić i Vu ja čić, 2011). У овом ра ду дат 
је пре глед Фу ла но вих те о риј ских по став ки и ис тра жи вач ких по да та ка 
о во ђе њу обра зов них про ме на. Ана ли зи ра ни су кључ ни прин ци пи успе-
шног во ђе ња про ме на, као и уло ге ак те ра у осми шља ва њу, пла ни ра њу и 
им пле мен ти ра њу же ље них обра зов них про ме на. Ре форм ски про це си у 
Ср би ји ко ји су се до га ђа ли то ком про те кле де це ни је са гле да ни су кроз 
при зму са вре ме них са зна ња о во ђе њу обра зов них про ме на. 

Ко ја зна ња су нам по треб на 
за успе шно во ђе ње про це са про ме на?

Исто ри ја обра зов них ре фор ми у све ту учи нас да по сто је број ни про бле-
ми и пре пре ке у про це су им пле мен ти ра ња до брих иде ја ко је про мо ви шу 
кре а то ри обра зов них по ли ти ка, а глав ни „са сто јак“ ко ји не до ста је у том 
про це су је сте не до вољ но ува жа ва ње и при ме на оно га што Фу лан на зи ва 
зна ња о про це су про ме на (Ful lan, 2004). По треб но је да по се ду је мо зна-
ња којa ће нам по мо ћи да раз у ме мо ка ко се од ви ја про цес осми шља ва ња 
и уво ђе ња про ме на и ко ји су кључ ни по кре та чи за успе шно спро во ђе ње 
про ме на у обра зов ној прак си. Ка ко Фу лан ис ти че, зна ње о про це су во ђе-
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ња про ме на не га ран ту је успех, али је ну жан услов ко ји обез бе ђу је да не 
до жи ви мо не у спех у про це су ре фор ме обра зо ва ња. Он на во ди не ко ли ко 
кључ них прин ци па успе шног во ђе ња про це са про ме на: (а) ан га жо ва ње 
љу ди око за јед нич ког мо рал ног ци ља; (б) из гра ђи ва ње и осна жи ва ње 
ин ди ви ду ал них, ко лек тив них и ор га ни за циј ских ка па ци те та; (в) раз у-
ме ва ње ди на ми ке про це са про ме на; (г) раз вој кул ту ре уче ња и кул ту ре 
ева лу а ци је; (д) упра вља ње про ме на ма; (ђ) под сти ца ње ко хе рент но сти; 
(е) пру жа ње по др шке раз во ју на школ ском, ло кал ном и др жав ном ни воу 
(Ful lan, 2004; 2007). 

Мо рал ни циљ је сте је дан од бит них обе леж ја у кул ту ри про ме не и 
има ва жну уло гу у тран сфор ми са њу си сте ма обра зо ва ња и одр жа ва њу 
про ме на. У нај ши рем сми слу, ан га жо ва ње љу ди око за јед нич ког мо рал-
ног ци ља, у кон тек сту обра зов них про ме на, под ра зу ме ва свр сис ход ну 
ак ци ју усме ре ну ка уна пре ђи ва њу дру штва. Ни је до вољ но да има мо са-
мо за јед нич ку сли ку о то ме ка ко обра зо ва ње тре ба да се раз ви ја у бу дућ-
но сти, већ да ускла ди мо обра зов ну стра те ги ју са при о ри тет ним по тре ба-
ма при вре де, еко но ми је и дру гих кључ них обла сти функ ци о ни са ња дру-
штва. Пре ци зни је, усме ре ност ка за јед нич ком ци љу по зи тив но ути че на 
мо ти ва ци ју свих ак те ра у про це су про ме на, јер на тај на чин про на ла зе 
сми сао у ко лек тив ној ак ци ји ко ја во ди ка уна пре ђе њу си сте ма обра зо-
ва ња и дру штва у це ли ни. У ужем сми слу, овај прин цип под ра зу ме ва 
за јед нич ко ан га жо ва ње по је ди на ца и ин сти ту ци ја у обла сти обра зо ва ња 
у сма њи ва њу раз ли ка у по стиг ну ћу ко је мо гу да по сто је из ме ђу по је ди-
них шко ла (на при мер, по ди за ње и ујед на ча ва ње ни воа пи сме но сти уче-
ни ка). Пре ма Фу ла ну (Ful lan, 2004) ан га жо ва ње љу ди око за јед нич ког 
мо рал ног ци ља jeсте ду го ро чан про цес у ко ме уче ству ју прак ти ча ри, 
дру ги за ин те ре со ва ни ак те ри у обра зов ном про це су, пред став ни ци ло-
кал них за јед ни ца и дру штво у це ли ни.  

Из гра ђи ва ње и осна жи ва ње ин ди ви ду ал них, ко лек тив них и ор га ни за
циј ских ка па ци те та ве о ма је ва жан еле мент у про це су во ђе ња про ме на, 
чак и кад из ме ђу кључ них ак те ра обра зов ног про це са по сто ји уза јам на 
са гла сност да је про ме на нео п ход на, зна чај на и сми сле на (Ful lan, 2004). 
Из гра ђи ва ње и осна жи ва ње ка па ци те та под ра зу ме ва осми шља ва ње од-
го ва ра ју ћих обра зов них по ли ти ка, стра те ги ја и ре сур са ка ко би ко лек-
тив на моћ љу ди „ра сла“ и ка ко би си стем обра зо ва ња био уна пре ђен на 
раз ли чи тим ни во и ма. Кључ ни ак те ри обра зов них про ме на у Ср би ји сма-
тра ју да, то ком де се то го ди шњег пе ри о да ре фор ме обра зов ног си сте ма, 
на став ни ци ни су би ли, на аде ква тан на чин, при пре мље ни и оспо со бље-
ни за но ве уло ге и од го вор но сти. Не за до во ља ва ју ћа ре ше ња у обла сти 
по ли ти ке про фе си о нал ног раз во ја на став ни ка до ве ла су до не про ме ње-
них ста ња у на став нич ким прак са ма у учи о ни ци и по сте пе не де гра да ци-
је на став нич ке про фе си је (Pa vlo vić, 2011; Dži no vić i Đe rić, 2011). По ред 
то га, пре ма ми шље њу уче сни ка ис тра жи ва ња o обра зов ним про ме на ма 
у на шој зе мљи, не за до во ља ва ју ћи ис хо ди про це са обра зов них про ме на 
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од но се се и на не до вољ но усме ра ва ње па жње на раз вој це ло куп не лич-
но сти уче ни ка и сла бље ње вас пит не функ ци је шко ле. Осим раз во ја ин-
ди ви ду ал них и ко лек тив них ка па ци те та (зна ња, мо ти ва ци је и ре сур са), 
аде кват на по др шка шко ла ма у про це су ре фор ме под ра зу ме ва и уна пре-
ђи ва ње по сто је ће ин фра струк ту ре на ло кал ном, ре ги о нал ном и др жа ва-
ном ни воу (мре жа шко ла, ква ли тет школ ских згра да, опре мље ност шко-
ла). Не га тив не пер цеп ци је уче сни ка у обра зов ним про ме на ма у Ср би ји 
од но се се и на не до вољ ну опре мље ност шко ла по треб ним сред стви ма 
и опре мом (Pa vlo vić, 2011). Та ко ђе, и по да ци не ких дру гих ис тра жи ва-
ња (TIMSS 2007) ука зу ју на сла бу опре мље ност шко ла у на шој зе мљи. 
Око 70% шко ла у Ср би ји не ма ла бо ра то ри ју за при род не на у ке, док са мо 
15% уче ни ка по ха ђа на ста ву ма те ма ти ке у за до во ља ва ју ћим усло ви ма 
у по гле ду рас по ло жи вих ре сур са за из во ђе ње на ста ве из овог пред ме та 
(Mar tin et al., 2008, pre ma: Stan ko vić, 2011). 

У ли те ра ту ри се на во ди да јед на од „тај ни“ успе шног во ђе ња про ме-
на је сте ус по ста вља ње за јед нич ког иден ти те та и ви зи је из ме ђу кључ них 
ак те ра тог про це са (Ful lan, 2008), као и спрем ност да љу ди ра де за јед но 
ка ко би оства ри ли же ље не про ме не. Је ди но та ко је мо гу ће да ка па ци тет 
за про ме не ра сте, а да се си стем обра зо ва ња уна пре ди (Ful lan, 2004). 
Дру гим ре чи ма, но си о ци про ме на не би тре ба ло да по ла зе од прет по-
став ке да се са рад ња и за јед нич ка ви зи ја под ра зу ме ва ју, већ да зна ча јан 
део ре форм ских на по ра усме ре упра во ка њи хо вом ус по ста вља њу. Не-
по сто ја ње ја сне ви зи је код кре а то ра обра зов не по ли ти ке у про те клом 
ци клу су обра зов них про ме на у на шој зе мљи од ра зи ло се и на оста ле 
ак те ре, по себ но ка да је у пи та њу њи хо во са гле да ва ње соп стве них уло га 
у овом про це су и нео п ход но сти са рад ње и тим ског ра да (Vu ja čić i sar., 
2011).

Раз у ме ва ње ди на ми ке про це са про ме на. Шта све под ра зу ме ва „зна-
ње о про це су про ме на“? Пре ма Фу ла но вом схва та њу, да би се по сти гао 
успех у ре форм ским на по ри ма, по треб но је кон ти ну и ра но стра те шко 
пре го ва ра ње из ме ђу кре а то ра по ли ти ка ко ји осми шља ва ју стра те шки 
до ку мент и прак ти ча ра на „те ре ну“ ко ји пред ста вља ју нај зна чај ни ји из-
вор ин фор ма ци ја. Пер цеп ци је кључ них ак те ра о обра зов ним про ме на-
ма у Ср би ји ука зу ју на ни зак ни во пар ти ци па ци је уче ни ка, ро ди те ља 
и прак ти ча ра, као и на не до вољ ну ускла ђе ност пла ни ра них про ме на са 
ста њем на те ре ну (Pa vlo vić, 2011). Ме ђу тим, у ли те ра ту ри се ис ти че да је 
из ра да стра те ги је о прав ци ма раз во ја обра зов ног си сте ма ин тер ак ти ван 
про цес ко ји под ра зу ме ва да кре а то ри обра зов них по ли ти ка осми шља ва-
ју и пре о бли ку ју сво је иде је у скла ду са по врат ним ин фор ма ци ја ма ко је 
при сти жу од прак ти ча ра (Ful lan, 2004). Што ви ше ли де ри прак ти ку ју 
ди ја лог о стра те ги ји, то ви ше из о штра ва ју сво је на уч но и ин ту и тив но 
зна ње о про це су про ме на (Ful lan, 2001; 2007). Пре ма ми шље њу Фу ла на, 
ва жан услов спро во ђе ња успе шне ре фор ме је сте ус по ста вља ње де ли кат-
ног ба лан са из ме ђу при ти ска и по др шке. Дру штве ни си сте ми су че сто 
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инерт ни. Да би би ли про дук тив ни ји, по треб но је ускла ди ти ам би ци о зно 
по ста вље не ци ље ве и по др шку, кроз раз ви ја ње ком пе тен ци ја, до ступ-
ност иде ја и ре сур са, као и вре ме на по треб ног за уче ње и са рад њу оних 
ко ји уче ству ју у том про це су. На став ни ци ко ји су уче ство ва ли у обра зов-
ним ре фор ма ма у Ср би ји сма тра ју да ни су би ли до вољ но про фе си о нал-
но при пре мље ни и по др жа ни за но ве уло ге ко је су се од њих оче ки ва ле 
у про це су ре фор ме. Та ко ђе, пред ста ве ро ди те ља, уче ни ка и на став ни ка 
ука зу ју на то да прак се ин фор ми са ња о обра зов ним про ме на ма ни су би-
ле ефи ка сне (на при мер, ка шње ње ин фор ма ци ја, кон тра дик тор не ин фор-
ма ци је), што је до во ди ло до њи хо вог не за до вољ ства, збу ње но сти и не из-
ве сно сти. На став ни ци и екс пер ти у обла сти обра зо ва ња сма тра ју да су 
ам би ци је кре а то ра обра зов них по ли ти ка и тем по обра зов них про ме на 
у Ср би ји би ли не ус кла ђе ни са мо гућ но сти ма прак ти ча ра, што је пре ма 
њи хо вом ми шље њу, кључ ни раз лог за пад ефек тив но сти про це са обра-
зов них про ме на ко је су се де ша ва ле у про те клих де сет го ди на у на шој 
зе мљи (Vu ja čić i sar., 2011). 

У раз ли чи тим фа за ма ре а ли за ци је ре фор ме, че сто се мо же на и ћи на 
пре пре ке, јер сва ка вр ста про ме не зах те ва од ак те ра „хва та ње“ у ко штац 
са но вим зах те ви ма, оче ки ва њи ма и уве ре њи ма. Сто га, по треб но је има-
ти на уму да сло же ност обра зов них про ме на и не а де кват них усло ва у ко-
ји ма се оне од ви ја ју мо же до ве сти до от по ра и па да мо ти ва ци је кључ них 
ак те ра. Уче сни ци ис тра жи ва ња ис ти чу да је, у про це су им пле мен та ци је 
обра зов них про ме на у на шој зе мљи, еви ден тан јаз из ме ђу оче ки ва ња и 
ефе ка та, што је пре ма њи хо вом ми шље њу до ве ло до па да мо ти ва ци је 
кључ них ак те ра, до жи вља ја не из ве сно сти и гу бит ка (Pa vlo vić, 2011). Да-
нас је са свим ја сно да је у про це су во ђе ња про ме на по треб но да кре а то ри 
обра зов них по ли ти ка и ли де ри при хва те и раз у ме ју од су ство мо ти ва ци-
је, при су ство не га ти ви зма и сум њи ча во сти у ско ро свим фа за ма ре фор-
ме. То су „по ру ке“ ко је го во ре о пре пре ка ма на пу ту ко је тре ба ре ши ти и 
пре ва зи ћи. Као што се у ли те ра ту ри ис ти че, без об зи ра да ли су про ме не 
на мет ну те или су при хва ће не, увек под ра зу ме ва ју до жи вљај анк си о зно-
сти, из гу бље но сти, не из ве сно сти и гу бит ка (Schön, 1971; Ful lan, 2001). 

Та ко ђе, те о ре ти ча ри ко ји се ба ве обра зов ним про ме на ма ис ти чу да 
је страх ве чи ти пра ти лац у во ђе њу про це са про ме на. Про ме на под ра зу-
ме ва гу бит ке ко ји су вр ло ја сни и опи пљи ви, док су до би ци че сто са мо 
уда ље ни и не из ве сни. Пре ма схва та њу Бле ка и Гре гер се на (Black & Gre-
ger sen, 2002), што је но ва ви зи ја ја сни ја, љу ди ма је лак ше да пред ви де 
по зи тив не ис хо де пла ни ра них про ме на, али и по тен ци јал не зо не сво јих 
не си гур но сти и не ком пе тент но сти. Иако су про ме не ком плек сне, те шке 
и фру стри ра ју ће, Фу лан ис ти че, да је по треб но да по сто ји ис тра ја ност 
у пре ва зи ла же њу иза зо ва и про бле ма, као и флек си би ла ност при ли ком 
ин кор по ри ра ња но вих иде ја у по сто је ће пла но ве. Ис трај ност и упор ност 
ве о ма су ва жни еле мен ти у про це су во ђе ња про ме на, јер у по чет ку љу ди 
„га је“ ве ли ке ам би ци је и аспи ра ци је ко је се то ком вре ме на по сте пе но 
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сма њу ју услед број них пре пре ка и про бле ма. Кључ ни ак те ри у обра зов-
ном си сте му Ср би је сма тра ју да су обра зов не про ме не у на шој зе мљи 
би ле не ста бил не и ха о тич не. На и ме, од сут ство ја сне стра те ги је и не по-
ста ја ње дру штве ног кон сен зу са у ве зи са прав ци ма про ме на и же ље ним 
ис хо ди ма до ве ли су до до жи вља ја фраг мен ти са но сти ре форм ских про-
це са, не по ве за но сти ци ље ва и на чи на њи хо вог ре а ли зо ва ња (Pa vlo vić, 
2011). 

Раз вој кул ту ре уче ња и кул ту ре ева лу а ци је. Уко ли ко же ли мо да се 
обра зов ни си стем за и ста про ме ни, по треб но је да учи мо јед ни од дру гих 
то ком про це са осми шља ва ња, пла ни ра ња и им пле мен та ци ја обра зов них 
про ме на. За пра во, раз ме на зна ња из ме ђу љу ди и ус по ста вља ње ко лек тив-
ног иден ти те та под сти чу по зи тив не про ме не у обра зо ва њу. Про мо ви са-
ње кул ту ре уче ња под ра зу ме ва чи тав сет стра те ги ја осми шље них та ко 
да љу ди мо гу да уче јед ни од дру гих (ког ни тив на ди мен зи ја) и да бу ду 
ко лек тив но усме ре ни ка уна пре ђи ва њу си сте ма (афек тив на ди мен зи ја). 
Раз вој кул ту ре уче ња под ра зу ме ва раз ви ја ње про фе си о нал них за јед ни-
ца (McLa ug hlin & Tal bert, 2006) на школ ском, ло кал ном и дру штве ном 
ни воу, ко је уче кроз са рад њу, уза јам ну по др шку, раз ме ну ис ку ства и при-
ме ра до бре прак се, као и из гра ђи ва ње за јед нич ких вред но сти и иден ти-
те та (Ful lan, 1992; 2001). Да кле, ства ра ње кли ме у шко ла ма ко ја под сти че 
ме ђу соб но уче ње, раз ме ну иде ја и њи хо ву при ме ну у прак си нео п хо дан 
је еле мент за успех обра зов не ре фор ме. По сто је ћа зна ња и до бре иде је 
са ме за се бе не ма ју сми сла уко ли ко се не раз ви је кул ту ра уче ња и не 
ство ри кон текст у ко ме се оне мо гу пре не ти и раз ме ни ти. Пер цеп ци је ис-
пи та ни ка у ис тра жи ва њу о обра зов ним про ме на ма у Ср би ји ука зу ју на 
не до вољ но ува жа ва ње и при ме ну овог прин ци па у про це су во ђе ња обра-
зов них про ме на. На и ме, они ука зу ју на не до ста так са рад ње, за јед нич ког 
уче ња и раз ме не иде ја у про це су им пле мен та ци је обра зов них про ме на. 
Раз ло ге за ова кву си ту а ци ју уче сни ци ис тра жи ва ња ви де у уста ље ним 
кул тур ним обра сци ма и си сте му вред но сти у на шој сре ди ни, у ко јој се 
ме ђу соб но уче ње, раз ме на иде ја и са рад ња још увек не прак ти ку ју у до-
вољ ној ме ри и на аде ква тан на чин (Vu ja čić i Đe rić, 2011). 

Кул ту ра ева лу а ци је је нео дво ји ва од кул ту ре уче ња и њи хо во уве зи-
ва ње омо гу ћа ва да се про ду би зна че ње оно га што је на у че но. Прин цип 
раз во ја кул ту ре ева лу а ци је под ра зу ме ва про ду бљи ва ње зна че ња оно га 
што се учи ко ри шће њем тех но ло ги је за уна пре ђи ва ње про це са уче ња. 
Фу лан (2007) на гла ша ва да је јед на од основ них стра те ги ја у про це су 
спро во ђе ња обра зов них про ме на вред но ва ње про це са уче ња ра ди ње го
вог уна пре ђи ва ња (аssessment for le ar ning). Ова стра те ги ја под ра зу ме ва: 
(а) при ку пља ње по да та ка о са мом про це су уче ња; (б) ана ли зу по да та ка 
у ци љу бо љег раз у ме ва ња це ло куп ног про це са; (в) осми шља ва ње ак ци о-
ног пла на за сно ва ног на при ку пље ним и ана ли зи ра ним по да ци ма ка ко 
би се це ло ку пан про цес уче ња уна пре дио; (г) оспо со бља ва ње школ ског 
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ка дра да раз у ме ју ис хо де про це са уче ња и да о њи ма ди ску ту ју са ро ди-
те љи ма и ак те ри ма ван шко ле.

Упра вља ње про ме на ма. Во ђе ње про ме на пред ста вља кључ но пи та-
ње у окви ру сва ке ре фор ме обра зо ва ња. Да би се по сти гла одр жи вост ре-
фор ме, по треб но је да они ко ји во де про цес бу ду екс пер ти у обла сти обра-
зов них про ме на. Зна ња о про це су про ме на увек под ра зу ме ва ју зна ња о 
то ме ка ко на ефи ка сан и од го во ран на чин тре ба во ди ти про цес ре фор ме. 
Кључ ни ак те ри обра зо ва ња у на шој зе мљи пер ци пи ра ју обра зов не про-
ме не као екс пе ри мент ко ји ни је до вољ но и на аде ква тан на чин кон тро ли-
сан. Под не до вољ ном кон тро лом уче сни ци ис тра жи ва ња под ра зу ме ва ју 
од су ство аде кват не при пре ме про ме на и про це не ри зи ка, не а де кват но 
вођ ство и ло шу ко ор ди на ци ју раз ли чи тих ак те ра. Од су ство кон тро ле 
над про це сом кре и ра ња и им пле мен та ци је обра зов них про ме на ути ца ло 
је на то да су уче ни ци се бе по зи ци о ни ра ли као „екс пе ри мен тал не ми ше-
ве“, док је код на став ни ка до шло до па да мо ти ва ци је (Pa vlo vić, 2011).

 Ефи ка сног ли де ра ка рак те ри ше сна жна про фе си о нал на мо ти ва ци-
ја, под сти ца ње про фе си о нал ног раз во ја за по сле них и спрем ност да под-
сти че вођ ство и успех код дру гих (Еlmore, 2000). За про дук тив но и од го-
вор но во ђе ње про ме на по тре бан је ли дер ко ји под сти че успех у дру ги ма. 
Ха ри зма тич ни ли де ри ко ји де лу ју као моћ ни но си о ци про ме на нај че шће 
не по сти жу успех у про це су упра вља ња про ме на, јер су пре ви ше усме ре-
ни на се бе. Фу лан (2004) на во ди за ни мљи ву илу стра ци ју: успех ди рек то-
ра шко ле, на кра ју ње го вог ман да та, не огле да се са мо у то ме ко ли ко је 
ре зул та та по сти гао у до ме ну уче нич ког по стиг ну ћа, већ у то ме ко ли ко 
је за по сле них у шко ли оспо со био да да ље во де по сао. 

Под сти ца ње ко хе рент но сти. У сло же ним си сте ми ма де ло ви су ме-
ђу соб но по ве за ни и ни је мо гу ћа изо ло ва ност би ло ко јег де ла си сте ма. 
Ка да се у си стем уво де про ме не не за ви сно јед на од дру ге, чак и ка да се 
у овом про це су по ла зи од за јед нич ког мо рал ног ци ља, не ми нов но до ла-
зи до пре оп те ре ће ња и фраг мен ти са но сти. Ди рек то ри шко ла ис ти чу да 
је ло ша ор га ни за ци ја раз ли чи тих еле ме на та, ин сти ту ци ја и по је ди на ца 
си сте ма обра зо ва ња пре пре ка за од го вор но во ђе ње про це са про ме на у 
на шој зе мљи (Pa vlo vić, 2011). 

Пре ма ми шље њу Фу ла на, ова тен ден ци ја сло же них и ком плек сих 
си сте ма је при род на и оче ки ва на (Ful lan, 2004). На и ме, про ме не у сло-
же ним си сте ми ма иза зи ва ју низ не га тив них емо ци ја као што су стрес и 
кон фу зи ја, а фраг мен та ци ја пред ста вља је дан од на чи на на ко ји љу ди по-
ку ша ва ју да се но се са сло же но шћу. Сто га, циљ не ке ор га ни за ци је (шко-
ле) у сло же ном си сте му је сте да учи, на пре ду је и раз ви ја но ве на чи не 
ра да ко ји су у слу жби ши рих мо рал них вред но сти (Ful lan, 1999). Ефи ка-
сни ли де ри у кул ту ри про ме на фо ку си ра ни су на уче ње као цен трал ни 
део ре фор ме, уви ђа ју кре а тив ни по тен ци јал раз ли чи тих иде ја, те же да 
фо ку си ра ју енер ги ју и по стиг ну ве ће урав но те же ње из ме ђу еле ме на та 
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си сте ма и да кре и ра ју кул ту ру у шко ли ко ја ће би ти усме ре на на раз вој 
и на пре дак (Ful lan, 2004). 

Зна ње о про ме на ма не под ра зу ме ва са мо зна ња о осми шља ва њу и 
раз ви ја њу ве ли ког бро ја ино ва ци ја, већ и зна ња о осми шља ва њу обра за-
ца ускла ђе но сти и уза јам не по ве за но сти, што ак те ри ма обра зо ва ња по-
ма же да се фо ку си ра ју на ме ђу соб ну по ве за ност раз ли чи тих сег ме на та 
обра зо ва ног си сте ма (Ful lan, 1999; 2001). Ово је, пре ма Фу ла ну, ве о ма 
зах те ван за да так у окви ру ре фор ме ко ји под ра зу ме ва при ла го ђа ва ње, 
по ве зи ва ње раз ли чих та ча ка си сте ма и ја сну ви зи ју о то ме ка ко це ло-
куп на сли ка тре ба да из гле да. Овај за да так зах те ва ула га ње у из град њу 
ин ди ви ду ал них, ко лек тив них и ор га ни за циј ских ка па ци те та, раз ви ја ње 
кул ту ре уче ња и кул ту ре ева лу а ци је ко ји за јед но мо гу да до ве ду до ве ће 
ускла ђе но сти и уза јам не по ве за но сти еле ме на та си сте ма. 

Пру жа ње по др шке раз во ју на школ ском, ло кал ном и др жав ном ни
воу. Ме ња ње обра зов ног си сте ма под ра зу ме ва про ме не на раз ли чи тим 
ни во и ма: школ ском, ло кал ном и др жав ном. Ка да го во ри мо о тран сфор-
ма ци ји обра зов ног си сте ма он да би тре ба ло да има мо на уму да се про-
ме не не од но се са мо на по је дин це ко ји су део обра зов ног си сте ма, већ на 
си стем у це ли ни. Пре ма Фу ла но вом ми шље њу (Ful lan, 2000; 2004) по гре-
шно је уко ли ко се по ла зи од прет по став ке да ће про ме не на ин ди ви ду-
ал ном ни воу до ве сти до про ме на обра зов них ин сти ту ци ја и чи та вог си-
сте ма. По треб но је да се до го де про ме не на ин ди ви ду ал ном пла ну, али 
исто вре ме но и про ме не кон тек ста у ко ме по је дин ци ра де. За пра во, пре-
ма ње го вом ми шље њу, ово се не ће до го ди ти уко ли ко исто вре ме но не ме-
ња мо чи тав си стем и ње го ве ин сти ту ци је. Да би овај циљ био оства рен, 
по треб но је обез бе ди ти усло ве за кон тек сту ал но уче ње, од но сно уче ње 
у спе ци фич ним си ту а ци ја ма у ко ји ма же ли мо да се про ме не до го де. Овај 
прин цип за пра во на гла ша ва по тре бу да се фо кус ста ви на сва три ни воа 
си сте ма и њи хо ву уза јам ну по ве за ност, обез бе ђи ва ње мо гућ но сти за уче-
ње у окви ру це ло куп ног кон тек ста ка ко би до шло до про ме на на ни воу 
це ло куп ног си сте ма. 

У скла ду са пре по ру ка ма из ли те ра ту ре и на осно ву ак ту ел них де-
ша ва ња у срп ском обра зов ном си сте му, мо же се ре ћи да над ле жне ин сти-
ту ци је  ни су пру жи ле аде кват ну по др шку прак ти ча ри ма у раз ли чи тим 
фа за ма ре форм ског про це са – од иден ти фи ка ци је обра зов них про бле ма 
до им пле мен та ци је и ева лу а ци је обра зов них про ме на. Глав ни за кљу чак 
ак ту ел ног ис тра жи ва ња о обра зов ним про ме на ма у Ср би ји, го во ри у 
при лог Фу ла но вој те зи да се у мно гим ре форм ским про це си ма не ува-
жа ва ју у до вољ ној ме ри зна ња о про це су про ме на. Над ле жне ин сти ту-
ци је у Ср би ји у не до вољ ној ме ри ува жа ва ју са вре ме на те о риј ска са зна ња 
о пла ни ра њу, ор га ни за ци ји и им пле мен та ци ји обра зов них про ме на из 
пер спек ти ве на став ни ка (Vu ja čić i sar., 2011; Bo dro ža i sar., 2012). Та ко ђе, 
по ка за ло се да на став ни ци не га тив но пер ци пи ра ју све фа зе ци клу са у 
креирању, им пле мен ти ра њу и спро во ђе њу обра зов них про ме на, без об-



 Кључни принципи и улоге актера образовних промена15

зи ра о ко јој ре фор ми је реч – ин клу зи ја, стручно усавршавање на став ни-
ка и школ ско раз вој но пла ни ра ње (Bo dro ža i sar., 2012). Ис ку ства по ка зу-
ју да ни су у пот пу но сти спровeдене до не те од ред бе о про фе си о нал ном 
на пре до ва њу на став ни ка и ни су се из два ја ла до дат на фи нан сиј ска сред-
ста ва на ме ње на про фе си о нал ном раз во ју на став ни ка.  У овим сту ди ја ма 
по твр ђе но је да се ни је во ди ло ра чу на  о по је ди ним ме ха ни зми ма ко ји 
по ве ћа ва ју шан се за успех и одр жи вост не ке ре фор ме, као што су пру жа-
ње са ве то дав не по др шке прак ти ча ри ма, ди стри бу и ра ње ин фор ма тив но-
струч ног ма те ри ја ла за прак ти ча ре, про мо ви са ње умрежавaња шко ла и 
на став ни ка ра ди раз ме не зна ња. 

Кључ ни ак те ри у про це су во ђе ња 
обра зов них про ме на 

Ре форм ски по ку ша ји су „осу ђе ни“ на не у спех уко ли ко се не об је ди не 
на по ри свих ак те ра обра зов ног си сте ма у про це су во ђе ња обра зов них 
про ме на. Сто га ће мо у на ред ном по гла вљу раз мо три ти ка кве су уло ге 
и од го вор но сти кључ них ак те ра на школ скoм и ло кал ном ни воу у овом 
про це су – ди рек то ра, на став ни ка, уче ни ка, ро ди те ља и ло кал не за јед-
ни це. 

Ди рек то ри. Број ни те о ре ти ча ри и ис тра жи ва чи по твр ђу ју да је ди-
рек тор пре по знат као ва жна осо ба ко ја је од го вор на за успех и уна пре ђи-
ва ње шко ле у це ли ни (Day et al., 2000; McLa ug hlin & Tal bert, 2006). На-
и ме, по сао ди рек то ра шко ле под ра зу ме ва, пре све га, раз ви ја ње кул ту ре 
уче ња и ева лу а ци је, под сти ца ње про фе си о нал ног раз во ја за по сле них, 
до бру ор га ни за ци ју и про дук тив но во ђе ње шко ле, као и оспо со бља ва ње 
за по сле них да пре у зи ма ју и де ле од го вор ност за успе шан рад школ ског 
ко лек ти ва (Еlmore, 2000). 

У по след њих не ко ли ко де це ни ја, у мно гим ре форм ским стра те ги ја-
ма ко је су спро ве де не са ма ње или ви ше успе ха ди рек то ри су би ли по ста-
вље ни у не за вид ну по зи ци ју ко ја зах те ва од њих но ве уло ге, ком пе тен-
ци је и пу ну од го вор ност за раз вој шко ла (Ful lan, 2001). Пред ди рек то ре 
се по ста вља ју „ви со ка“ оче ки ва ња да се по на ша ју и де лу ју као „чу ва ри“ 
про ме на (Ful lan, 2002; 2004). Пр вен стве но, ди рек то ри би тре ба ло да бу-
ду „на о ру жа ни“ зна њи ма о во ђе њу про це са про ме на, ка ко би те обра зов-
не про ме не би ле успе шне и одр жи ве. 

Као што и Фу лан на во ди, циљ успе шног ди рек то ра не под ра зу ме ва 
са мо до но ше ње „па мет них“ и ино ва тив них од лу ка, већ укљу чи ва ње и 
по бу ђи ва ње дру гих да до но се та кве од лу ке и чи не до бре ства ри. Као ли-
дер про ме на у обра зо ва њу, ди рек тор би тре ба ло да бу де за ин те ре со ван 
за уна пре ђи ва ње ор га ни за ци о не кли ме у шко ли и од но са из ме ђу за по-
сле них. Од го вор но во ђе ње про ме на под ра зу ме ва до бру ко ор ди на ци ју из-
ме ђу за по сле них, ме ђу соб ну са рад њу и раз ме ну ис ку ста ва што је, пре ма 
ми шље њу ди рек то ра основ них шко ла, из о ста ло у прет ход ном де се то го-
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ди шњем пе ри о ду обра зов них про ме на у Ср би ји (Pa vlo vić i Vu ja čić, 2011). 
Осим на школ ском ни воу, ди рек тор би тре ба ло да бу де ан га жо ван и на 
осна жи ва њу про фе си о на ла ца ко ји за јед но уче, ка ко на ло кал ном, та ко 
и на ре ги о нал ном ни воу („си стем ми сли ла ца у ак ци ји“). Сход но то ме, 
ан га жо ва ње и по ве зи ва ње раз ли чи тих љу ди и ин сти ту ци ја си сте ма, до-
при но си лич ном и про фе си о нал ном раз во ју, као и уна пре ђи ва њу ра да 
шко ле и обра зов ног си сте ма у це ли ни (McLa ug hlin & Tal bert, 2006; Ful-
lan, 2006). Ово је ве о ма ва жно за успех обра зов них про ме на, јер стал на 
раз ме на зна ња из ме ђу прак ти ча ра и дру гих за ин те ре со ва них во ди ка су-
штин ским про ме на ма на лич ном и ор га ни за ци о ном пла ну. Ка ко ис ти че 
Фу лан (2002), го ми ле ин фор ма ци ја у са вре ме ном све ту мо гу да по ста ну 
зна ње тек у со ци јал ној раз ме ни. 

На став ни ци. На став ни ци су ва жни и не за мен љи ви ак те ри у про це-
су ре фор ме обра зо ва ња (Guskеy, 2003), а од њи хо ве уме шно сти, спрем но-
сти и по све ће но сти да се „но се“ са обра зов ним про ме на ма за ви си успех 
ре фор ме (Еvans, 1993).  При јем чи вост на став ни ка за ре фор му за ви си од 
ква ли те та и ни воа њи хо вог уче шћа у про це су спро во ђе ња обра зов них 
про ме на, као и од спрем но сти на став ни ка да се ухва те у ко штац са пла-
ни ра ним про ме на ма. Пер цеп ци је на став ни ка о обра зов ним про ме на ма 
у Ср би ји по тр ђу ју да они ни су би ли у до вољ ној ме ри при пре мље ни, да 
ни су до не та за до во ља ва ју ћа ре ше ња у обла сти по ли ти ке про фе си о нал-
ног раз во ја на став ни ка и да је при мет на де гра да ци ја њи хо ве про фе си је 
(Đe rić i Dži no vić, 2011). 

У прак си не ки на став ни ци по др жа ва ју ре форм ске ини ци ја ти ве, дру-
ги се то ме сна жно опи ру, а по је ди ни на став ни ци ак тив но под ри ва ју им-
пле мен та ци ју обра зов них про ме на. То све до чи о ам би ва лент ном од но су 
на став ни ка пре ма про ме на ма ко је, с јед не стра не, има ју по тен ци јал да  
под стак ну раст и раз вој, а с дру ге стра не, иза зи ва ју страх, кон фу зи ју, не-
из ве сност, до жи вљај из гу бље но сти и ме ђу соб не кон флик те (Schön, 1971; 
Еvans, 1993). Пра ће ње обра зов них про ме на у Ср би ји упра во по твр ђу је 
ове на ла зе (Vu ja čić i sar., 2011). Еви дент но је да се у про це су ре фор ме 
пред на став ни ке по ста вља ју ви со ка оче ки ва ња да у ра зум ном ро ку уве-
ћа ју сво је ком пе тен ци је и да уна пре ђу ју на ста ву (Guskеy, 2003). Сто га је 
на став ни ци ма по тре бан емо ци о нал но си гу ран и по др жа ва ју ћи кон текст 
за уче ње, раст и раз вој, ка ко би би ли спрем ни да пре у зи ма ју при хва тљи-
ве ри зи ке ко је су део обра зов них про ме на (Be atty, 2007). Пре ма ми шље-
њу на став ни ка и дру гих уче сни ка ис тра жи ва ња о обра зов ним про ме на-
ма у на шој зе мљи ова кав вид по др шке је у ве ли кој ме ри из о стао (Đe rić 
i Dži no vić, 2011). 

У про це су ре форм ских ини ци ја ти ва, од на став ни ка се оче ку је да  
уна пре ђу ју струч на и пе да го шка зна ња (Guskеy, 2003) и да овла да ју зна-
њи ма о  про це су про ме на, ка ко би ре фор ма би ла успе шно спро ве де на. 
Пре ма ми шље њу Фу ла на, пла ни ра не oбразовне про ме не мо гу да „ожи-
ве“ је ди но кроз про цес лич ног и про фе си о нал ног раз во ја у со ци јал ном 
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кон тек сту (Ful lan, 2006; 2007). На жа лост, на ше шко ле ни су ме сто где 
на став ни ци има ју при ли ку да уче јед ни од дру гих. Пр вен стве но, нео п-
ход но је удру жи ва ње ин ди ви ду ал них и ко лек тив них ка па ци те та и ус по-
ста вља ње кул ту ре са рад ње, ка ко из ме ђу кључ них ак те ра у обра зо ва њу, 
та ко и из ме ђу на став ни ка на школ ском и ло кал ном ни воу. Умре жа ва ње 
и са рад ња ме ђу ко ле га ма у про це су уче ња, за јед нич ка ак ци о на ис тра-
жи ва ња и сту ди је слу ча ја пред ста вља ју не ке од ко ри сних стра те ги ја за 
уна пре ђи ва ње ком пе тен ци ја на став ни ка, чи ме се уве ћа ва шан са да се ре-
форм ске ини ци ја ти ве успе шно спро ве ду. Спрем ност да се ра ди за јед но 
да би се оства ри ле же ље не про ме не до во ди до ра ста ко лек тив не спо соб-
но сти да се уна пре ђу је обра зов ни си стем на свим ни во и ма (Ful lan, 2007; 
Đe rić i Dži no vić, 2011). Као што смо већ на по ме ну ли, стал на раз ме на зна-
ња из ме ђу свих уче сни ка ре фор ме во ди ка су штин ским про ме на ма, јер 
мно штво ин фор ма ци ја мо же да по ста не упо тре бљи во и одр жи во зна ње 
тек у со ци јал ној раз ме ни (Ful lan, 2002).

Уче ни ци. На ме ђу на род ној на уч ној сце ни све је ве ће ин те ре со ва ње 
за укљу чи ва ње де це и мла дих у про цес обра зов них про ме на. На и ме, те-
о ре ти ча ри и ис тра жи ва чи ис ти чу да је ак тив но уче ство ва ње де це и мла-
дих у ре ша ва њу по тен ци јал них про бле ма и те шко ћа ко ји се мо гу ја ви ти 
у пла ни ра њу и ре а ли за ци ји обра зов них про ме на (Fe il ding, 2001; Ful lan, 
2001; Rud duck & Flut ter, 2004; Thom son, McQu a de & Roc hford, 2005; Mi-
tra, 2003, 2004; 2009) ва жан услов за успе шно спро во ђе ње ре фор ме обра-
зо ва ња. На жа лост, ве ћи на уче ни ка је „ис кљу че на“ из про це са до но ше ња 
од лу ка и ак тив но сти о ко ји ма би тре ба ло да бу ду пи та ни за ми шље ње 
(Mi tra, 2003; 2004). Ова кав на лаз је до би јен и у ис тра жи ва њу о обра зов-
ним про ме на ма у на шој зе мљи ко ји ука зу ју на не до вољ но ува жа ва ње 
по тре ба и пер спек ти ва уче ни ка на ко је би шко ла и обра зов ни си стем у 
про це су ре фор ме тре ба ло да од го во ри (Vu ja čić i sar., 2011). На став ни ци, 
ро ди те љи, ис тра жи ва чи и дру ги од ра сли „ола ко“ и на „др зак“ на чин го-
во ре у име мла дих чи је пер спек ти ве по гре шно раз у ме ју, и у мно гим кон-
тек сти ма, че сто за не ма ру ју (Fe il ding, 2001). Ка ко не ки ауто ри ис ти чу, не-
до вољ но ува жа ва ње уче нич ке перп сек ти ве и мо гућ но сти да се ан га жу ју 
у про це су обра зов них про ме на не ма оправ да ња. С јед не стра не, уче ни ци 
вре ме ном по ста ју емо ци о нал но, со ци јал но и ин те лек ту ал но зре ли ји, а с 
дру ге стра не њи хов ста тус парт не ра у том про це су се по гор ша ва (Ha vel-
ka i sar., 2001; Ful lan, 2001). Јед на од нај ва жни јих пре пре ка у су штин ском 
ан га жо ва њу мла дих у про це су обра зов них про ме на је су пре о вла ђу ју ћи 
ста во ви и им пли цит на уве ре ња од ра слих да су они не до вољ но зре ли, да 
не мо гу би ти јед на ки парт не ри у том про це су и да њи хов до при нос има 
„огра ни чен“ до мет (Vu ja čić i Đe rić, 2011).  

Укљу чи ва ње де це и мла дих у про цес обра зов них про ме на за га ран-
то ва но је пра вом на сло бо ду фор ми ра ња и из ра жа ва ња соп стве ног ми-
шље ња, као и зах те вом да овла да ју лич ним, со ци јал ним, гра ђан ским 
спо соб но сти ма, ве шти на ма и зна њи ма у де мо крат ском дру штву. Та ко ђе, 
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ис ку ство и лич на пер спек ти ва де це и мла дих пред ста вља значајaн ре-
сурс у про це су до но ше ња од лу ка у ве зи са пи та њи ма ко ја се њих ти чу 
(Thom son, 2010). Пре ма ми шље њу овог ауто ра, по сто је раз ли чи ти ни вои 
ак тив но сти у ко ји ма де ца и мла ди мо гу уче ство ва ти у обра зов ним про-
ме на ма: (а) ни во кон сул та ци ја – кон ти ну и ра ни ди ја лог о ства ри ма ко је 
их се ти чу; (б) ни во пар ти ци па ци је – кон ти ну и ра но ан га жо ва ње у прак-
са ма и по ли ти ка ма шко ле, уз мо гућ ност да ини ци ра ју ак ци је ко је су им 
ва жне; (в) ни во упра вља ња – мо гућ ност да до би ју пу но прав но члан ство 
у ор га ни ма од лу чи ва ња, као и при ли ка да се кон сул ту ју, по кре ћу ини ци-
ја ти ву и до но се од лу ке. Не до во ди се у пи та ње да ли мла ди има ју пра во 
да се њи хов глас чу је и ува жи у ве зи са те ку ћим де ша ва њи ма у шко ли, 
али тре ба ло би да у са рад њи са на став ни ци ма има ју мо гућ ност да да ју 
лич ни до при нос у ре ша ва њу про бле ма у шко ли (Mi tra, 2009). Ме ђу тим, 
овај аутор ис ти че да мла ди у рет ким си ту а ци ја ма пре у зи ма ју во де ће уло-
ге у про це су про ме на, иако на ла зи ис тра жи ва ња по твр ђу ју да уче ство-
ва ње мла дих у ре форм ским ини ци ја ти ва ма по зи тив но ути че на њи хо во 
са мо по што ва ње, аген сност и до жи вљај да су зна ча јан део школ ског ко-
лек ти ва (Mi tra, 2004).   

По ро ди ца и ло кал на за јед ни ца. Ре форм ски по ку ша ји су „осу ђе ни“ 
на не у спех уко ли ко се не об је ди не за јед нич ки на по ри свих ак те ра у обра-
зов ном си сте му, што под ра зу ме ва и уче шће ро ди те ља и пред став ни ка ло-
кал не за јед ни це у ак тив но сти ма ко је се ти чу обра зо ва ња де це. Са рад ња 
шко ле са ро ди те љи ма и пред став ни ци ма ло кал не за јед ни це у про це су 
ре фор ме ве о ма је ком плек сна и тај од нос још увек ни је до вољ но раз ви јен 
у до ме ну упра вља ња про ме на ма. На ла зи број них сту ди ја по твр ђу ју да 
број не не до у ми це, про ти ву реч но сти и не ра зу ме ва ња о њи хо вим уло га-
ма и од но си ма са на став ни ци ма и дру гим чла но ви ма ко лек ти ва у про-
це су ре фор ме ни су на за до во ља ва ју ћи на чин ре ше не (Ful lan, 1999; 2001; 
2007). О то ме све до чи и сле де ћи ци тат: 

„По сма тра но из иде ал не пер спек ти ве, ро ди те љи и на став ни ци те же да ра де 
у нај бо љем ин те ре су де те та, али у ствар но сти, они ус поствља ју нај че шће од-
но се ко ји су оп те ре ће ни уза јам ним не по ве ре њем и не при ја тељ ством. На чин 
на ко ји же ле да оства ре нај бо љи ин те рес де те та је очи глед но раз ли чит, па 
оту да и кон флик ти из ме ђу њих. Чи ње ни ца је да су ро ди те љи и на став ни ци 
„при род ни не при ја те љи“ пред о дре ђе ни да ква ре пла но ве јед ни дру ги ма (pre-
ma: Ful lan, 2007: 189)“.

Та ко ђе, у кон тек сту ре фор ме обра зов ног си сте ма у Ср би ји, по ка за ло се 
да на став ни ци и ро ди те љи ни су за до вољ ни ни во ом пар ти ци па ци је у до-
но ше њу од лу ка у про це су ре фор ме, као и њи хо вим ме ђу соб ним од но-
сом ко ји је че сто „обо јен“ ани мо зи те ти ма, оп ту жи ва њем и по зи ва њем 
на од го вор ност (Pa vlo vić, 2011). Кон крет ни је, ре зул та ти овог ис тра жи-
ва ња по ка зу ју да ро ди те љи и на став ни ци че шће опа жа ју јед ни дру ге 
као про тив ни ке не го као са рад ни ке. У иде ал ним окол но сти ма шко ла би 
тре ба ло да ус по ста ви чвр сто је дин ство са дру гим за ин те ре со ва ним ак-
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те ри ма, али ис ку ства прак ти ча ра по ка зу ју да су по ро ди ца и пред став-
ни ци ло кал не за јед ни це у том од но су че сто „аут сај де ри“. Ка ко Фу лан 
ис ти че, у да на шњем све ту, шко ла је при ну ђе на да сво је гра ни це учи ни 
про пу стљи ви јим и флек си бил ни јим за све за ин те ре со ва не ак те ре (Ful-
lan, 1998). Ди рек то ри и на став ни ци би тре ба ло да пре у зму ини ци ја ти-
ву и од го вор ност за са рад њу са ро ди те љи ма и дру гим за ин те ре со ва ним 
ак те ри ма, да по ку ша ју да им се при бли же ко ли ко год де ло ва ли не за ин-
те ре со ва но и не по у зда но, да бу ди ем па тич ни у од но су са њи ма и да се 
по тру де да ство ре усло ве за њи хо во пу но укљу чи ва ње.  Фу лан на во ди 
не ко ли ко ар гу ме на та за то: (а) на став ни ци не мо гу све са ми и по треб на 
им је по моћ и по др шка ро ди те ља; (б) ро ди те љи су ипак пр ви вас пи та чи 
сво јој де ци и по се ду ју не про це њи во ис ку ство и зна ње ко је је на став ни-
ци ма по треб но; (в) ро ди те љи и на став ни ци би тре ба ло да уса гла се сво је 
за јед нич ке ин те ре се и да пре по зна ју зна чај сва ког од њих у обра зо ва њу 
де це. Шко ла у ко јој по сто ји спрем ност за ква ли тет ну са рад њу са ро ди-
те љи ма, до жи вља ва ро ди те ље као из вор по др шке, а не као из вор анк си-
о зно сти, на пе то сти и не ра зу ме ва ња (Har gre a ves & Lo, 2000). Дру га чи је 
ре че но, ро ди те љи и  пред став ни ци ло кал не за јед ни це су део ре ше ња, а 
не део про бле ма (Ful lan, 2000). 

 Пре ма Фу ла но вом ми шље њу, нај ва жни ји за да так шко ле, у не по сред-
ној бу дућ но сти, је сте фор ми ра ње сна жних за јед ни ца про фе си о на ла ца 
ко је оку пља ју све за ин те ре со ва не ак те ре ко ји за јед но уче и ко лек тив но 
до при но се по бољ ша њу и одр жа ва њу ка ко ре фор ме обра зо ва ња, та ко и 
дру штва у це ли ни (Ful lan, 2006). Те о ре ти ча ри обра зов них про ме на ис-
ти чу да та кве за јед ни це ка рак те ри шу ин клу зив ност, отво ре ност, ме ђу-
соб но по ве ре ње и узајм но ан га жо ва ње (Ful lan, 1999; Har gre a ves & Lo, 
2000). 

За кључ на раз ма тра ња 

За што је ре фор ма обра зо ва ња је дан сло жен и ви ше ди мен зи о нал ни по ду-
хват са не из ве сним ис хо дом? Од го вор на ово пи та ње да ју те о ре ти ча ри, 
ис тра жи ва чи и прак ти ча ри у обла сти обра зо ва ња ко ји ис ти чу да успех 
обра зов них ре фор ми у ма њој ме ри за ви си од до брих иде ја, ко ли ко од 
ус по ста вља ња ефи ка сних про це са по мо ћу ко јих те иде је мо гу би ти им-
пле мен ти ра не у раз ли чи тим кон тек сти ма (Ful lan, 2001; Ful lan, 2007; Pa-
vlo vić i Vu ja čić, 2011). Пу но ува жа ва ње и при ме на кључ них прин ци па у 
про це су во ђе ња про ме на, као и ја сно са гле да ва ње уло га и од го вор но сти 
кључ них ак те ра обра зов них про ме на зна чај но уве ћа ва шан се да се си-
стем обра зо ва ња уна пре ди.

У кон тек сту на шег обра зов ног си сте ма кључ ни ак те ри су ре форм-
ске про це се ви де ли и до жи ве ли као не до вољ но успе шне, јер ни су би ли у 
до вољ ној ме ри при пре мље ни и по др жа ни за спро во ђе ње број них, ин тен-
зив них и све о бу хват них про ме на ко је су им „на мет ну те“ у прет ход ној 
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де це ни ји. Из ве сно је да код срп ских на став ни ка по сто ји от пор пре ма 
ин тен зив ним обра зов ним про ме на ма, јер се на њих вр ши кон ти ну и ра ни 
при ти сак већ ду же вре ме. Сто га је по треб но по сти ћи рав но те жу из ме ђу 
оно га што се од прак ти ча ра оче ку је у обра зов ним про ме на ма и по др шке 
ко ја им се у том про це су ну ди. Сма тра мо да је ва жно да се спро во ди кон-
ти ну и ра ни ди ја лог чи ји ће ре зул тат би ти ре ше ња ко ја су при хва тљи ва 
свим кључ ним ак те ри ма.  

Као што се у ра ду мо же ви де ти, у пла ни ра њу и им пле мен та ци ји обра-
зов них про ме на у Ср би ји ни је се до вољ но во ди ло ра чу на о про це су ал ном 
аспек ту ре форм ских ини ци ја ти ва. На при мер, за по сле ни ма у на шим шко-
ла ма ни је по треб но са мо „умно жа ва ње“ њи хо вих про фе си о нал них ком-
пе тен ци ја за успе шно им пле мен ти ра ње но ви на, већ кон ти ну и ра на ко му-
ни ка ци ја и по др шка у при ме ни оно га што про пи су је ак ту ел на ре фор ма. 
Са мим тим, ре форм ски про це си у Ср би ји би про из ве ли бо ље ре зул та те 
да су кре а то ри обра зов них по ли ти ка, с јед не стра не, ува жи ли до са да шња 
те о риј ска и ис тра жи вач ка зна ња о во ђе њу обра зов них про ме на и прак тич-
на ис ку ства ре фор ми обра зов них си сте ма дру гих зе ма ља. С дру ге стра не, 
би ли би де фи ни са ни кључ ни прин ци пи, уло ге и од го вор но сти у скла ду 
са спе ци фич но сти ма срп ског обра зов ног си сте ма, на ци о нал не обра зов не 
по ли ти ке и со ци о кул тур ним кон тек стом у ко ме се пла ни ра на ре фор ма 
обра зо ва ња од ви ја ла. Нај зад, сма тра мо да је за кре и ра ње бу ду ћих обра-
зов них по ли ти ка у на шој зе мљи, као и за спро во ђе ње про ме на ко је су њом 
пред ви ђе не, по треб но да се ува жи „глас“ прак се, да се удру же сна ге и по-
тен ци ја ли за по сле них у над ле жним ин сти ту ци ја ма и шко ла ма ка ко би се 
ума њи ли ри зи ци, а уве ћа ле мо гућ но сти за при хва та ње про ме на у прак си. 
У том сми слу, ја сна ви зи ја, уса гла ша ва ње око ци ље ва ко ји ма се стре ми, 
као и за јед нич ко уче ње и са рад ња, мо гу да до ве ду до кре а тив них про ме на 
и уна пре ђи ва ња си сте ма у бу дућ но сти. 
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Iva na Đe rić and Mi lja Vu ja čić  
KEY PRIN CI PLES AND RO LES OF STA KE HOL DERS 

OF EDU CA TI O NAL CHAN GE 
Ab stract

Know led ge abo ut edu ca ti o nal chan ge te ac hes us that edu ca ti o nal re form is a com plex 
and mul ti di men si o nal en ter pri se with an un cer tain out co me. Be si des the exi sten ce of 
a cle ar edu ca tion de ve lop ment stra tegy, one of the most im por tant fac tors of suc cess 
of re form ini ti a ti ves is re spon si ble chan ge ma na ge ment. This pa per pro vi des an over-
vi ew of Ful lan’s the o re ti cal as sump ti ons and re se arch da ta on the key prin ci ples of 
ef fec ti ve chan ge ma na ge ment and the ro les of sta ke hol ders in the pro cess of chan ge 
de ve lop ment, plan ning and im ple men ta tion. Re form pro ces ses in Ser bia in the fi eld 
of edu ca tion, which to ok pla ce du ring the pre vi o us de ca de, are ob ser ved thro ugh the 
prism of Ful lan’s as sump ti ons and fin dings on the re spon si ble ma na ge ment of edu-
ca ti o nal chan ge. It is pre su med that the lack of suc cess of edu ca ti o nal re forms in our 
co un try stem med from the lack of know led ge abo ut edu ca ti o nal chan ge and ina de qu-
a te ma na ge ment of re form pro ces ses, which had a ne ga ti ve ef fect on the ef fi ci ency 
of re form im ple men ta tion and mo ti va tion of key sta ke hol ders in tho se chan ges. For 
suc cessful cre a tion of fu tu re edu ca ti o nal po li ci es and chan ge im ple men ta tion in our 
co un try, it is vi tal to co unt in the “vo i ce” of prac ti ce, to join for ces and po ten ti als of 
em ployees in the re le vant in sti tu ti ons and scho ols, in or der to dec re a se risks and in-
cre a se the pos si bi li ti es for ac cep ting chan ge in prac ti ce. 
Key words: edu ca ti o nal chan ge, prin ci ples and know led ge of chan ge ma na ge ment 
pro cess, ro les, re spon si bi li ti es and par ti ci pa tion of key sta ke hol ders.
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Ива на Дже рич и Ми ля Ву я чич  
КЛЮ ЧЕ ВЫЕ ПРИН ЦИ ПЫ И РО ЛИ ДЕ Й СТВУ Ю Щ ИХ ЛИЦ В ИЗ МЕ НЕ НИ-

ЯХ В СФЕ РЕ ОБРА ЗО ВА НИЯ 
Ре зю ме

Зна ния об из ме не ни ях в сфе ре обра зо ва ния при во дят нас к вы во ду о том, что 
ре фор ма обра зо ва ния явля ет ся сло жным и мно го у ров не вым про цес сом, ре-
зу ль та ты ко то ро го не из вест ны. По ми мо на ли чия чет кой стра те гии раз ви тия 
обра зо ва ния, ответ ствен ное вне дре ние пе ре мен явля ет ся од ним из ва жне й ших 
фак то ров успе ха ини ци а тив в обла сти про ве де ния ре форм. В пред ла га е мой ра-
бо те пред ла га ет ся об зор те о ре ти че ских по ло же ний Фу ла на и ис сле до ва те ль-
ских дан ных о клю че вых прин ци пах успе шно го вне дре ния пе ре мен и о ро лях 
де й ству ю щ их лиц в про цес се их осмы сле ния, пла ни ро ва ния и вне дре ния. Про-
цес сы ре фор мы обра зо ва ния в Сер бии, про хо див шие на про тя же ние ми нув ше-
го де ся ти ле тия, рас сма три ва ют ся имен но скво зь при зму по ло же ний Фу ла на 
и име ю щ их ся дан ных об ответ ствен ном про ве де нии пе ре мен в обра зо ва нии. 
Пред по ла га ет ся, что не у дач ное про ве де ние обра зо ва те ль ных ре форм в на шей 
стра не бы ло обу сло вле но не до стат ком зна ний об обра зо ва те ль ных пе ре ме нах 
и не а де кват ным про ве де ни ем про цес сов ре форм, что отри ца те ль но по вли я ло 
на эф фек тив но сть их про ве де ния и мо ти ва цию клю че вых де й ству ю щ их лиц в 
этих пе ре ме нах. В це лях успе шно го осмы сле ния обра зо ва те ль ных по ли тик в 
на шей стра не в бу ду щ ем и вне дре ния из ме не ний нео б хо ди мо учи ты ва ть „го-
лос“ прак ти ки, объ е ди ни ть си лы и по тен ци а лы ра бот ни ков со о твет ству ю щ их 
уч ре жде ний и школ и сде ла ть все во змо жное, что бы уме нь ши ть во змо жные 
ри ски и уве ли чи ть во змо жно сти при ня тия из ме не ний на прак ти ке.
Клю че вые сло ва: обра зо ва те ль ные пе ре ме ны, прин ци пы и зна ния о про цес се 
про ве де ния пе ре мен, ро ли, ответ ствен но сть и уча стие клю че вых де й ству ю щ-
их лиц.

 


