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Са мо свест, са мо по што ва ње и сли ка о се би се у со ци о ло ги ји по ве зу ју са 
це ло куп ним жи во том по је дин ца због то га што је пре о вла ђу ју ћи мо дел ка да 
су у пи та њу же не тзв. дво стру кост уло га (при су ства). За ни ма ња у ко ји ма 
до ми ни ра ју же не  на ла зе се на ни жим сте пе ни ца ма на ле стви ци угле да и дру-
штве ног по ло жа ја. Же не не вред ну ју до вољ но сво ја по стиг ну ћа, ни ти по стиг-
ну ћа дру гих ж е на.Же не се би по ста вља ју ни же ци ље ве и због то га има ју и 
ма ње по ве ре ња у до стиг ну ћа дру гих же на. Ин тер и о ри зо ва на свест о сво јој ин-
фе ри ор но сти во ди са мо мр жњи, ко ја по ве зу је пси хо ло ги ју свих мар ги на ла ца.
Ис тра жи ва чи це ко је вр ше ак ци о на ис тра жи ва ња у обра зо ва њу спа да ју у вр ло 
уса мље ну и мар ги нал ну гру пу.Оне стал но упо зо ра ва ју на од го вор ност др жа ве  
и од го вор ност по је ди на ца и гру па по је ди на ца за из ве сне ак ци је  или по на ша ња 
у школ ском си сте му ко ји во де до од лу ка ко је мо гу да оста ве ве ли ке не га тив-
не по сле ди це у обра зов ном си сте му.Жи вот ни стан дард у на шој зе мљи опа да 
уз на гло сма ње ње за јед нич ке по тро шње и сма ње ње со ци јал них пре ста ци ја.
Па у пе ри за ци ја дру штва, про ле та ри за ци ја на став ни ка и по ја ва ме ри то кра-
ти је на Уни вер зи те ту оста ви ће ве ли ке по сле ди це по раз вој на у ке и прак се у 
ко јој се ре зул та ти ис тра жи ва ња при ме њу ју. Те шко да ће, без озбиљ них ма-
те ри јал них и фи нан сиј ских ула га ња, мо ћи да се спро ве ду озбиљ ни је ре фор ме 
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у обра зов ном си сте му,без об зи ра на но ве за ко не.Дре су ра де це и ма ни пу ла ци ја 
де цом раз ли ку ју се од вас пи та ња.Де фек то ло зи и дру ги про фе си о нал ци ко ји се 
ба ве вас пит ним и обра зов ним ра дом тре ба да пре и спи та ју од нос из ме ђу свог 
по ли тич ког и пе да го шког ауто ри те та.У да на шњим усло ви ма на став ник мо-
же да екс пло а ти ше,мал тре ти ра и по ни жа ва де те и да се та ко оп хо ђе ње од-
ви ја у ин сти ту ци ји у ко ји ма су де ца „пред мет фа брич ке об ра де“.Но ве уло ге 
на став ни ка под ра зу ме ва ју и но ве од но се са де цом ,парт нер ске, у ко ји ма де ца 
ути чу на по на ша ње од ра слих при хва та и ко ри сти иде је и ми шље ња де те та, 
та ко ђе и под сти че ко му ни ка ци ју ме ђу де цом.

Оче ку је се у на ред ним де це ни ја ма по ја ва све ве ћег бро ја де це са ко јом ће 
ра ди ти де фек то ло зи и спе ци јал ни еду ка то ри.Струч ња ци упо зо ра ва ју да се 
по ве ћа ва број де це ро ђе не са ано ма ли ја ма услед па да жи вот ног стан дар да 
ста нов ни штва,за га ђе ња сре ди не (15 го ди на ку му ли ра ног ефек та зра че ња 
итд),све ка сни јег сту па ња у брак и  по ме ра ња гра ни це ра ђа ња и не до вољ но 
пре ци зне ди јаг но сти ке фе ту са.Струч ња ци де фек то ло зи, за по сле ни у спе ци-
јал ним шко ла ма упо зо ра ва ју да је утим шко ла ма све ви ше де це са уме ре ном 
мен тал ном за о ста ло шћу.С дру ге стра не, сти жу ин фор ма ци је да се по ја вљу је 
све ве ћи број де це из сло је ва тзв. „тран зи ци о не си ро ти ње“ ко је со ци јал не на-
у ке још увек ни су пре по зна ле,кла си фи ко ва ле и име но ва ле (де ца бес кућ ни ци и 
де ца бес кућ ни ка, ко ји су сло је ви ти: из бе гли це,не за по сле ни, Ро ми по врат ни ци  
и до ми цил ни,и дру ги, чи ја је за јед нич ка ка рак те ри сти ка да не ма ју стал ну 
адре су бо рав ка, за ко је се прет по ста вља да их има око де вет сто ти на хи-
ља да!!!) Ови за бри ња ва ју ћи по да ци тре ба да под стак ну све про фе си о нал це 
у дру штве ним на у ка ма да у на став не про гра ме уно се ,сем оп штих, и вр ло 
спе ци фич на зна ња,ка ко те о рет ска, та ко и прак тич на. Дру штве не кри зе 
при бли жа ва ју дру штве не на у ке ети ци и ја ча ју по тре бу за раз ви ја њем те-
о ри ја ак ци је ,ко је под ра зу ме ва ју Ис тра жи ва чи це и ис тра жи ва чи  у до ме ну 
де фек то ло ги је и срод них дру штве них на у ка. Кон стру и шу фе но мен ко ји из-
у ча ва ју,та ко да је њи хо ва исто вре ме но и дру штве на, и мо рал на.Ве о ма бит-
ни и иза зов ни аспек ти ра да са по пу ла ци ја ма ко је при па да ју мар ги нал ним 
гру па ма су: обра зо ва ње де фек то ло га, от кла ња ње пред ра су да, упо зна ва ње са 
пра ви ма, от кла ња ње по гре шних сте ре о ти па и не га тив них ста во ва, ја ча ње 
са мо све сти, по зи тив не сли ке о се би, раз ви ја ње са мо це ње ња и из гра ђи ва ње де-
мо крат ских ста во ва и си сте ма вред но сти ко ји во ди еман ци па ци ји а не људ-
ској де гра да ци ји. 

КЉУЧ Не Ре ЧИ: про ме не ( ре фор ма обра зо ва ња, дво смер на ин клу зи ја, кри за 
обра зо ва ња), де ца (из сло је ва) тран зи ци о не си ро ти ње, мар ги нал не гру пе у на-
у ци, са мо свест, но ве уло ге на уч ни ка
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I ДЕО: ТЕ О РЕТ СКА РАЗ МА ТРА ЊА

1. Пој мо ви: са мо свест, са мо по што ва ње, сли ка о се би

Те о ре ти ча ри че сто пра ве раз ли ку из ме ђу сли ке о се би (self-concept) 
и са мо по што ва ња, где се са мо по што ва ње по сма тра као ва жна ком по-
нен та селф-кон цеп та. Ку перс мит твр ди да је са мо по што ва ње лич ни суд 
о сво јим спо соб но сти ма ко ји је из ра жен кроз став ко ји по је ди нац има 
пре ма се би (Co o pers mith, 1967; pre ma Ri ding, Rayner 2001). Са мо свест 
и са мо по што ва ње се по ве зу ју у со ци о ло ги ји са це ло куп ним жи во том 
по је дин ца због то га што је пре о вла ђу ју ћи мо дел ка да су у пи та њу же не 
тзв. дво стру кост уло га од но сно „дво стру кост при су ства“ (Bim bi, 1986. 
pre ma Bla go je vić, M., 1988. str. 387-405.). По сто је раз ли чи те ле стви це 
оце на пре сти жа по је ди них за ни ма ња у дру штву, у за ви сно сти од то га да 
ли та за ни ма ња тре ба да оба вља ју му шкар ци или же не, и у за ви сно сти 
од то га ко то оце њи ва ње вр ши, му шкар ци или же не. По сто ји про блем на 
ди мен зи ји дру штве ног угле да као ком по нен ти дру штве ног по ло жа ја као 
угла из ко га же не вред ну ју сво је по стиг ну ће, и по стиг ну ћа дру гих же на. 
же не, с јед не стра не има ју ни же по ста вље не ци ље ве, а са дру ге, ма ње 
по ве ре ња у сво је и по стиг ну ће дру гих же на. Мар ги нал ци има ју и иден-
ти фи ка ци ју са до ми нант ном  кул ту ром, и са мар ги нал ном суб кул ту ром, 
јер објек тив но има ју про тив ре чан дру штве ни по ло жај, они се на ла зе на 
иви ци са ко је мо гу да „скли зну“ на јед ну или дру гу стра ну. По не кад ова 
ам би ва лент ност по ло жа ја мар ги на ла ца, као и ин тер и о ри зо ва на свест о 
ин фе ри ор но сти, ре зул ти ра ју у са мо мр жњу (sel fha te red) од но сно же љу 
да се бу де не ко дру ги и да се раз ре ши про блем иден ти те та од но сно при-
пад но сти. Пре ма ту ма че њу Бла го је вић М. (1988), стр. 401. за ни мљи во 
је да се ова груп на са мо мр жња (пре ма вла сти тој гру пи) не ту ма чи се са 
ста но ви шта груп не ин те гра ци је, већ са ста но ви шта њи хо ве ин ди ви ду-
ал не не у ро тич но сти. (Ова по јав на раз ли чи тост бит на је за одр жа ва ње 
дис кри ми на ци је.)

Прак са ства ра ња са мо све сти (self- consciousness) и са мо по што ва ња* 
(self- esteem) кроз уче ње, чи та ње, раз го во ре, слу ша ње дру гих и са мих 
се бе, пред ста вља ју пу те ве и прак су ства ра ња са мо све сти. На тај на чин 
по је дин ци успе ва ју да се од у пру угње та ва њу ко је вр ше ин сти ту ци је и 
по вра те сво ју аутен тич ност. (Мр ше вић, З. и сар, 1999, стр. 138-139.) Са-
мо свест је циљ сти ца ња по себ них са зна ња али и зна ње са мо по се би, ко је 

*  Код нас се употребљавају још и термини самооснаживање, окураживање, само-
цењење.
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об у хва та по ли тич ко и схва та ње са мих се бе у дру штву. На уч ни ци и на уч-
ни це у дру штве ним на у ка ма су ло ци ра ни по стра ни, на не ва жне, ма ње 
вред не и ма ње ви дљи ве по зи ци је. Због то га по ста ју ма ње вред ни, ма ње 
ви дљи ви и не ва жни, без об зи ра на њи хо ве лич не или груп не и ко лек тив-
не ква ли те те и мо гућ но сти. (Пр пић, К., 1989., Ар се но вић-Па вло вић, М. 
1991.).

 Са ула ском у ка пи та ли стич ко дру штво, као глав ним узро ком дру-
штве не ели ми на ци је чи та вих кла са и ма њих дру штве них гру па ци ја из 
до ме на по ли тич ког од лу чи ва ња и еко ном ског про фи ти ра ња, по ло жај 
овог про фе си о нал ног сло ја ће би ти све те жи, а мар ги на ли за ци ја осо ба 
са не ком оме те но шћу би ће све ве ћа. Мар ги на ли зо ва ност ни је ока ме ње-
на по ја ва и по сто ји у за да тим вре мен ским окви ри ма*. Пи та ње раз во ја 
про фе си о нал не уло ге и иден ти те та је по ве за но са раз во јем сли ке о се-
би. Раз вој про фе си о нал не уло ге сту де на та Фа спер-а је по себ но ва жан и 
зна ча јан за да так у вре ме ни ма уво ђе ња ин клу зив ног обра зо ва ња у на ше 
шко ле и обра зов ни си стем у це ли ни. Док још по сто ји не у са гла ше ност 
свих ак те ра ко ји тре ба да по др же и ре а ли зу ју ин клу зив но обра зо ва ње 
(шко ле, на став ни це, струч ња ци, Фа спер, сви дру ги фа кул те ти уни вер зи-
тет ских цен та ра у зе мљи, све ре дов не и спе ци јал не шко ле), зна чај но је 
пи та ње ка ко сво ју про фе си о нал ну уло гу у бу дућ но сти опа жа ју сту ден ти 
Фа спер-а. Због то га, про фе со ри за по сле ни на фа кул те ти ма на ко ји ма се 
при пре ма ју струч ња ци тзв. по ма жу ћих про фе си ја, пр вен стве но ко ји су 
по обра зо ва њу пси хо ло зи тре ба да ко ри сте у на ста ви, као и на ве жба-
ма тзв. про је кат ску на ста ву за рад на те ре ну, по себ не тех ни ке за осна-
жи ва ње лич но сти сту де на та и сту дент ки ња, де ба те у ма њим гру па ма, 
аси стив не тех но ло ги је, ра ди о ни це за сти ца ње тзв. ис ку стве них пој мо ва, 
игре уло га итд. Де ца са оме те но шћу обич но има ју ни ско са мо по што ва-
ње још на пред школ ским уз ра сти ма и због то га је по себ но ва жно да де-
фек то ло зи ко ји ра де у пред школ ским и школ ским уста но ва ма, као и на 
дру гим рад ним ме сти ма бу ду об у че ни да при ме њу ју раз ли чи те пси хо ло-
шке тех ни ке за пру жа ње по мо ћи де ци са не га тив ним селф- кон цеп том 
и ни ским са мо по што ва њем (ме то да из град ње жи вот не при че, при ме на 
драм ских ра ди о ни ца, де чи ја те ра пи ја игром, ко сти ми ра на те ра пи ја за 
основ но школ це, раз ли чи те те мат ске цр те же, арт те ра пи ја, итд).

*  Тако се на пример десило да су тренутно код нас у моди истраживања у области об-
разовања и проблеми ромске популације, док су ретка и маргинализована истраживања 
здравља и исхране, становања, запошљавања, правног регулисања њиховог положаја у 
земљи, итд., иако је о тзв. маргиналним групама прикупљена у последње четири деце-
није прилично обимна документација и на ФАСПЕР-у која је цензурисана због потреба 
дневне политике.
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 Са мо по што ва ње код ди пло ми ра них сту де на та је ва жна ком пе тен-
ци ја и ис ход обра зо ва ња ко ји омо гу ћа ва ју да се на бу ду ћим рад ним 
ме сти ма у обла сти вас пи та ња, обра зо ва ња, здрав ства, рад не ре ха би ли-
та ци је и/или со ци јал ног ра да ова ко при пре мље ни струч ња ци ан га жу ју 
на ства ра њу сре дин ских усло ва за пра вил но по ди за ње под млат ка, од но-
сно, на фор ми ра њу по зи тив не сли ке о се би и осе ћа ња са мо по што ва ња 
(ком пе тен ци је). Осе ћа ње са мо по што ва ња је део сли ке о се би ко ји је ве-
о ма ва жан за мен тал ни раз вој де це са не ком вр стом оме те но сти, као и 
за сту ден те ко ји се при пре ма ју за рад у вас пит ној, обра зов ној и ре ха би-
ли та тив ној прак си, као и у со ци јал ном ра ду. (Ар се но вић-Па вло вић М., 
Јо лић-Мар ја но вић З., Ан тић С., 2010.)

Ис тра жи ва ња сли ке о се би су на ро чи то ре ле вант на за ва жне ин ди-
ви ду ал не и со ци јал не про бле ме, на ро чи то за оне про бле ме ко ји про ис-
ти чу из не га тив не сли ке о се би или селф – кон цеп та (Bran den, 1994; 
pre ma Her bert, M. i sar., 2003). Зна чај сли ке о се би се ма ни фе сту је у ра-
зно вр сним кон тек сти ма, као на пр. у пси хо ло ги ји еду ка ци је и у прак си 
вас пи та ња и обра зо ва ња, за тим, у раз вој ној пси хо ло ги ји и пси хо ло ги ји 
де чи јег раз во ја, мен тал ној хи ги је ни, мен тал ном и фи зич ком здра вљу, 
со ци јал ним услу га ма, ин ду стри ји, спор ту, итд. 

У дру штве ним на у ка ма по сто ји па ра докс што хи ља де на уч ни ка и 
на став ни ка, ко ји су жи ве ли у про шло сти, тре ба да гра де по глед на свет 
бу ду ћих ге не ра ци ја. Ат мос фе ра отво ре ног дру штва и отво ре не еду-
ка ци је, ко ја до пу шта отво ре но ис по ља ва ње раз ли чи тих ин те ре са, је 
пред у слов да и евен ту ал не ак тив но сти усме ре на њи хо во за до во ља ва ње, 
та ко ђе бу ду отво ре не или пре по зна тљи ве. Ис по ља ва ње раз ли чи тих ин-
те ре са у та квој си ту а ци ји отво ре но сти, не до во ди до уза јам ног не по ве-
ре ња, ис кљу чи во сти и су рев њи во сти. Сем то га, уко ли ко се по ја ве, ова кве 
ре ак ци је су до ступ ни је оп штој дру штве ној кон тро ли. Нео п ход но је ства-
ра ње за јед нич ког дис кур са на уч ни ка из раз ли чи тих дру штве них на у ка 
и дру штве на ак ци ја ко ја ће има ти за циљ ства ра ње на уч ног зна ња ко је 
је еман ци па тор ско. Пред у сло ви за до ла же ње до но ве па ра диг ме су де-
кон струк ци ја офи ци јал не пси хо ло ги је и де фек то ло ги је и ре кон струк ци-
ја ствар но сти ко јом се ба ве ови про фе си о нал ци. (Ar se no vić-Pa vlo vić, M. 
1994.; Ar se no vić-Pa vlo vić, M., Jo lić, Z. 2007.)

Озбиљ не ре фор ме обра зо ва ња не ма без ве ли ких ма те ри јал них и фи-
нан сиј ских ула га ња у обра зо ва ње бу ду ћих на став ни ка, а по себ но де фек-
то ло га и спе ци јал них еду ка то ра. По треб но је мо дер ни зо ва ти на став не 
про гра ме, ме то ди ке оса вре ме ни ти зна њи ма о де те ту и ње го вим по тре-
ба ма, о уло зи же на у вас пи та њу, обра зо ва њу и ре ха би ли та ци ји хен ди ке-
пи ра них (Ar se no vić-Pa vlo vić, M., Jo lić, Z., An tić, S. 2009.; Ar se no vić-Pa-
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vlo vić, M. 2010.), по бољ ша ти ква ли тет уџ бе ни ка и рад не усло ве за на-
став ни ке и сту ден те, по ве ћа ти лич ни кон такт сту дент-на став ник сма њи-
ва њем бро ја сту де на та у гру па ма за ве жбе и за по шља ва њем ве ћег бро ја 
аси сте на та, уло жи ти фи нан сиј ска сред ства у ба зе у ко ји ма ће сту ден ти 
сти ца ти прак су, јер без озбиљ не прак се фа кул те ти ви ше ли че на уста-
но ве за збри ња ва ње и со ци јал ни рад са мла ди ма. Тре ба уло жи ти ве ли ка 
сред ства у по ди за ње са мо по што ва ња уни вер зи тет ских на став ни ка, са-
рад ни ка и сту де на та, да ти им јед на кост у шан са ма. Јер на овај са да шњи 
на чин ства ра се слој ме ри то кра ти је на Уни вер зи те ти ма ко ји се бе сма тра 
ели том и екс пло а ти ше, угње та ва и мал тре ти ра оне ко ји су ни жи у уни-
вер зи тет ској хи је рар хи ји.

Сли ку о се би ис пи ту је мо у овом ра ду, пр во, због то га што је дво-
смер на ин клу зив на кул ту ра про цес ко ји тре ба да за поч не, не са мо на 
ФА СПЕР-у, не го и на свим уни вер зи те ти ма у Ср би ји. Дру штво не де-
ли ин клу зив не вред но сти. Ро ди те љи здра ве де це не до зво ља ва ју да се 
њи хо ва де ца вас пи та ва ју и обра зу ју за јед но са сво јим вр шња ци ма, то 
је по да так о ко ме се не ра до го во ри у јав но сти, али по сто ји у ис ку ству 
де це са не ком објек тив ном смет њом, или у ис ку ству њи хо вих ро ди те-
ља, вас пи та ча итд. Ти ме је ве ћа од го вор ност ФА СПЕР-а и де фек то ло га 
– те о ре ти ча ра, а по себ но пси хо ло га на став ни ка да у то ку сту ди ја раз-
ви ја ју од го ва ра ју ће ком пе тен ци је и вред но сти код бу ду ћих струч ња ка 
и да увек за сту па ју ин те ре се де те та. У јед ном ис тра жи ва њу у ко ме је 
вр ше на ева лу а ци ја на став них про гра ма по чет ног чи та ња, пи са ња и ма-
те ма ти ке у спе ци јал ној шко ли за де цу са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма 
(Ар се но вић-Па вло вић, М. 1986) де фек то ло зи ко ји су ра ди ли у на ста ви 
од пр вог до че твр тог раз ре да су у 55% слу ча је ва са ми пра ви ли про гра ме 
за рад са де цом ко ја има ју смет ње и ни ка да се и ни су др жа ли кру тих и 
не при ла го ђе них про гра ма ко ји су би ли за кон ски про пи са ни тј. пре ко пи-
ра них про гра ма ре дов не шко ле у ко ји ма је де те би ло са свим не ви дљи-
во. Због то га има пу но осно ва за из у ча ва ње скри ве них или им пли цит-
них пе да го ги ја тих на став ни ка и њи хо вих пред ста ва о де те ту да би се 
и та ква зна ња угра ди ла у на уч ну пси хо ло ги ју и у пе да го ги ју. На рав но, 
на тај на чин при ку пи ли би смо и по зи тив ну ар гу мен та ци ју за од бра ну 
на шег на сто ја ња да се де фек то ло зи ма по ве ћа ауто но ми ја у по сту па њу 
са де цом. Сем ква ли тет ног обра зо ва ња де фек то ло зи ма и спе ци јал ним 
еду ка то ри ма тре ба да ти шан су да ис по ље сво ју аутен тич ну љу бав пре ма 
де ци и по све ће ност по зи ву. Та квих по је ди на ца је све ви ше и ви ше ме ђу 
за по сле ним де фек то ло зи ма у шко ла ма, а о то ме шта се де си ло са на шим 
сту дент ки ња ма и сту ден ти ма са Пре вен ци је не ма мо до вољ но ви дљи вих 
по да та ка: где су, шта са да ра де, да ли су за до вољ ни рад ним ме сти ма, да 
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ли на њи ма на пре ду ју, да ли са ра ђу ју са Фа кул те том, ка ква им је за ра да, 
ко ли ко њих се ни је за по сли ло итд., што би би ла јед на вред на ева лу а ци ја 
на шег до са да шњег ра да.  

 Дру ги раз лог овог ис тра жи ва ња ле жи у чи ње ни ци да је де ли мич но 
из ме њен обра зов ни и дру штве ни кон текст до но ше њем За ко на о осно ва ма 
си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња (2009), стра те ги је и због ве ли ке не за по-
сле но сти у Ср би ји. У на шим ис пи ти ва њи ма из 2005.год на став ни ци-де-
фек то ло зи из бе о град ских 10 спе ци јал них шко ла (узо рак од 357) по ка за-
ли су оправ да но не по ве ре ње пре ма укљу чи ва њу де це са не ком оме те но-
шћу у ре дов но обра зо ва ње у 37% слу ча је ва, док је око 54% сма тра ло да је 
то мо гу ће али под ни зом усло ва ме ђу ко ји ма је до ми ни рао став да се ти 
ка дро ви мо ра ју остру ча ва ти на Де фек то ло шком фа кул те ту (83%). Има ју-
ћи у ви ду еко ном ске не при ли ке у обра зо ва њу из гле да да се овој де ци не-
ће пру жи ти шан са да се раз ви ја ју за јед но са сво јим вр шња ци ма, уко ли ко 
де фек то ло зи не по ка жу са мо по што ва ње пре ма се би, де ци и ро ди те љи ма, 
на кра ју, по зва ни су да по ка жу у јав но сти и сво ју од го вор ност, лич ну и 
про фе си о нал ну, као ети ку сво је стру ке и да се бо ре про тив угње та ва ња и 
вла сти те апа ти је. (Ar se no vić-Pa vlo vić, M. i sar. u Go lu bo vić,2005.).

У на шем ис тра жи ва њу (Ар се но вић-Па вло вић, М. и сар., 2006.год) у 
Ин сти ту ту за пси хо ло ги ју, ста во ва на став ни ка раз ред не на ста ве у ре дов-
ним шко ла ма у Бе о гра ду (12 шко ла) на узор ку од 98 ис пи та ни ка, учи-
те љи це су сма тра ле да ча со ве тре ба скра ти ти, сма њи ти број уче ни ка у 
оде ље њу, да тре ба уве сти из бор не пред ме те итд. Свој ма те ри јал ни по ло-
жај оце њу ју на гра ни ци ло шег, ис ти чу не до ста так ма те ри јал них сти му-
ла ци ја и на во де по ро дич не оба ве зе као зна ча јан фак тор ко ји не га тив но 
де лу је на њи хо во про фе си о нал но ан га жо ва ње.

Пре ма укљу чи ва њу де це са смет ња ма учи те љи це су у 75% слу ча-
је ва ис по љи ле по зи ти ван став уко ли ко се ис пу не сви по треб ни усло ви. 
Сма тра ле су да је нај те же ра ди ти са сле пом де цом (29%), са де цом ко ја 
ни су со ци јал но ин те гри са на (26%), за тим, са де цом са по ре ме ћа ји ма у 
по на ша њу (20%) и, ко нач но, са де цом ко ја су ка те го ри са на као „уме ре-
но мен тал но за о ста ла“ (15%).

Око 53% учи те љи ца на во ди да у оде ље њу има бар јед но де те са бар 
по јед ном смет њом у раз во ју, а 48%  не опа жа ром ску де цу као де цу ко ја 
има ју кул тур ни хен ди кеп (не зна ју ни шта о то ме, исто као школ ски пси-
хо ло зи, де фек то ло зи, пе да го зи). Овај по да так тре ба ло би ду бље и фи ни је 
ис тра жи ти. Тре ћи на учи те љи ца (35%) на во ди да у оде ље њу има јед ног 
до шест уче ни ка за пу ште ног лич ног из гле да, а ско ро че твр ти на (24%) 
про це њу је да исто то ли ко де це има сла бу ис хра ну код ку ће. Око 18% 
учи те љи ца ус кра ти ло је од го вор на пи та ње да ли у оде ље њу има ју де те 
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са хен ди ке пом, што је по да так ко ји би тре ба ло ис тра жи ти фи ни јим пси-
хо ло шким ме то да ма.

Ви ше од по ло ви не учи те љи ца (56%) на ве ло је да су де ца са смет ња-
ма при хва ће на у оде ље њу  од стра не сво јих вр шња ка, а 36% на во ди да је 
тре ба ло ду го вре ме на да ова де ца бу ду при хва ће на. Две тре ћи не учи те-
љи ца сма тра да у шко ла ма не по сто је сред ства за рад са „спо рим уче ни-
ци ма“, а ма ло ви ше од по ло ви не (54%) да су усло ви за фор ми ра ње хи-
ги јен ских на ви ка код де це у шко ли ло ши (не ма ку па ти ла, не ма уред них 
мо крих чво ро ва, не ма хи ги јен ских усло ва за ис хра ну де це, не ма усло ва 
за фи скул тур но вас пи та ње итд ).  

Учи те љи це су у 81% слу ча је ва из ја ви ле да не оче ку ју да ће се њи хов 
по ло жај про ме ни ти што је ве ро ват но по ве за но са њи хо вим уз ра стом али 
и опа жа њем дру штве не си ту а ци је. С об зи ром на уз ра сне и обра зов не ка-
рак те ри сти ке ис пи та ног узор ка, наш ути сак је да учи те љи це ни су у свом 
прет ход ном обра зо ва њу до вољ но струч но при пре мље не за ди јаг но сти-
ко ва ње си ту а ци је у ко јој се на ла зи де те са не ком вр стом оме те но сти, као 
и на чи ни ма ка ко мо гу да по мог ну де те ту и гру пи ко јој оно при па да да се 
из ву ку из не во ља не јед на ких шан си и ти ме ума ње мо гућ ност на пу шта ња 
шко ло ва ња или за па да ња у још ве ће си ро ма штво, бо лест или кри ми нал.    

2. Шта је то ин клу зив на кул ту ра шко ле?

Школ ска кул ту ра мо же се де фи ни са ти као ба зич ни скуп нор ми, 
вред но сти, уве ре ња, тра ди ци ја и ри ту а ла ко ји је на стао то ком вре ме-
на у про це су за јед нич ког ра да, ре ша ва ња про бле ма и су о ча ва ња са 
те шко ћа ма. Овај сет не фор мал них оче ки ва ња и вред но сти об ли ку је 
на чин по на ша ња, ми шље ња и осе ћа ња у шко ли (Pe ter son i Deal, 1998, 
пре ма Car ring ton i El kins, 2002).

Ми се за ла же мо за кон струк ти ви стич ко схва та ње уло ге на став ни-
ка и на уч ни ка и схва та ње на у ке. По што је на у ка про цес, го во ри мо о 
раз ли чи тим сте пе ни ма раз во ја на у ке: зре лост јед не на у ке за ви си од 
ње них кон це па та, а при то ме је нај ва жни је да ли њен апа рат „ра ди" 
или не, тј. да ли су мо гу ће про ве ре, по на вља ња, ге не ра ли за ци је, пре-
дик ци је итд. Фе но ме ни ко је из у ча ва ју на уч ни ци дру штве них на у ка су 
ин тер ак тив ни и из ме ње ни ка да се у њих упле те на у ка са сво јим пра-
ви ли ма та ко да објек тив ност и не у трал ност ни је мо гу ће оства ри ти.

Ис тра жи ва чи су у про шло сти су ге ри са ли усло ве ко ји су нео п ход ни 
да би шко ла успе шно од го во ри ла на по тре бе раз ли чи тих уче ни ка. Цар-
ринг тон и Ел кинс (2002) раз ма тра ју те пред ло ге у окви ру че ти ри сег-
мен та ко ји тре ба да обез бе де и ука жу на по ста ја ње ин клу зив не кул ту ре 
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шко ле, уме сто про стог уво ђе ња ин клу зив не по ли ти ке у шко ле. Ин клу-
зив на по ли ти ка шко ле, пре ма њи ма по чи ва на: ко ла бо ра тив ном ре ша-
ва њу про бле ма, ин клу зив ним ве ро ва њи ма на став ни ка, пре да но сти ре-
флек си ји и пла ни ра њу, и под у ча ва ју за уче ни ке раз ли чи тих ка рак те ри-
сти ка (Ар се но вић-Па вло вић М., Јо лић З., Бу ха Н., 2008). *

А да ли од го ва ра ју уста но ве за по ди за ње,обра зо ва ње и ле че ње де це 
од го ва ра ју по тре ба ма за по сле них же на? Све је ово ствар из бо ра јед ног 
дру штва. Ако оно од ре ди да је у дру штву нај ва жни је фор ми ра ти на ци о-
нал ни иден ти тет,он да ће се на осно ву тог уве ре ња до не ти од лу ке у обра-
зо ва њу. Ако је ва жно уна пре ди ти обра зо ва ње он да ће се на гло про ме ни-
ти и по ло жај де те та у вас пит но обра зов ном про це су и у дру штву. Та кву 
од лу ку по др жа ли би сви струч ња ци ко ји се ба ве де цом. Али, те од лу ке ће 
за ви си ти од лу ке стран ке ко ја бу де до шла на власт. Крај њи циљ пе да го-
шког про це са је да и љу ди, и на ро ди, и др жа ве, а и са ме вред но сти, ис пу-
не сво је свр хе истин ским сми слом, а то зна чи три ства ри: да то бу ду вла-
сти те (лич не) свр хе, да оне бу ду вред не и да бу ду као та кве ре а ли зо ва не.  

3. Мо же ли се сли ка о се би ме ња ти?

Сли ка о се би је кон структ са ја ко ста рим по ре клом. Још је Ви љем 
Џејмс (Ja mes V., 1981a; пре ма Ri ding, Rayner, 2001), био ме ђу пр ви ма  
ко ји су упо тре бља ва ли по јам са мо по што ва ња, ко ји је ва жан део сли ке 
о се би. Он је чак кре и рао и фор му лу са мо по што ва ња, по ка зу ју ћи ти ме 
да то ка ко ин ди ви дуе осе ћа ју се бе, за ви си од успе ха у по сти за њу ци ље-
ва у ко ји ма же ле да ус пе ју. Џејмс твр ди да са мо по што ва ње мо же да се 
по ве ћа, или кроз успе хе у вла сти тим по ду хва ти ма, или пу тем сни жа ва-
ња јед них ци ље ва, или окре та њем дру гим ци ље ви ма ко ји су из ве сни ји и 
кон крет ни ји. Ми ви ди мо у прак си да су де фек то ло зи ко ји су вр ло кре-
а тив ни и успе шни у ра ду са де цом уства ри они љу ди код ко јих је са мо-
це ње ње ви со ко, а они се ни су у сво јој прак си кру то др жа ли про пи са них 
про гра ма, ни ти су стре пе ли пред школ ским над зор ни ци ма.

* Врло је интересантно да Синдикати наставника, министарства и Влада, као и наше 
официјалне науке потпуно занемарују постојање у реалности а и у појмовном апарату 
тело, женско тело. Ако је дечје тело “гомила младог меса”(Крлежа,према Ивићу) да 
ли наша наука располаже подацима о телима тј. корпусу наставничког тела у Србији? 
Колико их има, на ком су узрасту ступиле у образовни процес, колико имају властите 
деце, каква су њихова исхрана и здравље,да ли имају шансе да се усавршавају, да ли их 
директори сексуално узнемиравају, да ли су удате, да ли их мужеви злостављају итд. 
Такви подаци остају у зони приватности, сматрају се породичном тајном. Нега укућана, 
лечење, образовање деце код куће, кућни рад и други послови, чијим обављањем у 
породици , жене непрекидно стварају вишак вредности који неко у друштву присваја.
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Селф-кон цепт или сли ка о се би је мул ти ди мен зи о нал ни кон структ 
ко ји се од но си на ин ди ви ду ал ну пер цеп ци ју се бе у ве зи са раз ли чи тим 
ка рак те ри сти ка ма (ака дем ским и не а ка дем ским), род ним уло га ма, сек-
су ал но шћу, ра сним иден ти те том и мно гим дру гим. Селф-кон цепт је 
скуп ве ро ва ња о се би, од но сно ин тер ни мо дел ко ји под ра зу ме ва са мо-
про це ну. Ка рак те ри сти ке ко је се оце њу ју укљу чу ју лич ност, ве шти не и 
спо соб но сти, за ни ма ња и хо би, фи зич ке ка рак те ри сти ке и сл. 

Сли ка о се би се мо же ме ња ти то ком вре ме на, ка да се вр ши по нов на 
про це на, а у екс трем ним слу ча је ви ма про ме на мо же до ве сти до кри зе 
иден ти те та. Из гра ђу је се по ла ко и ду го, од ра ног де тињ ства на осно ву 
по врат них ин фор ма ци ја ко је до би ја мо пр во од сво јих ро ди те ља, за тим 
вр шња ка и дру ге де це, вас пи та ча, учи те ља, као и на осно ву сво јих ин-
тер пре та ци ја по на ша ња дру гих љу ди пре ма на ма. Де те се осе ћа до бро 
(ње гов селф – кон цепт је по зи ти ван) ка да оно се бе до жи вља ва као да је 
при хва ће но од дру гих, спо соб но и ком пе тент но, си гур но и са мо све сно, 
во ље но, це ње но и не за ви сно. Али, шта се де ша ва ако вас пи та чи ца/учи-
те љи ца не це ни се бе?

Гор дон Ол порт (All port, G.;pre ma Ha ir & Gra zi a no, 2003) у сво јој те-
о ри ји лич но сти сел фа при да је цен трал ну уло гу у раз во ју ин ди ви ду ал не 
лич но сти. Пре ма Ол пор ту, од ра сла осо ба по се ду је јед но осе ћа ње се бе 
ко је је по ве за но са сел фо ви ма дру гих, емо ци о нал ном си гур но шћу  и 
при хва та њем соп стве ног сел фа. Ол порт и Ви ли јем Џејмс су сма тра ли да 
би селф мо гао би ти по де љен на раз ли чи те ком по нен те ко је су од ре ђе не 
као ког ни тив не (селф-кон цепт) и афек тив но-ева лу а тив не (селф-есте ем 
и са мо ре пре зен та ци ја).

Селф- кон цепт се обич но де фи ни ше у тер ми ни ма ког ни тив не про-
це не, ко ја об у хва та оче ки ва ња и опи се ко ји се гру пи шу око ин ди ви ду и-
ног сел фа (Hat tie,1992; пре ма Ri ding, Rayner 2001).

 Ку перс мит и Фелд ман де фи ни шу селф- кон цепт као скуп ве ро ва-
ња, прет по став ки и хи по те за ко је ин ди ви дуа има о се би (Co o pers mith & 
Feld man, 1974; пре ма Ri ding, Rayner 2001). То је осо бе но ви ђе ње се бе, 
кон ци пи ра ног и ор га ни зо ва ног пре ма уну тра шњим вред но сти ма, ко је 
укљу чу је и иде је осо бе о то ме ко ја је вр ста осо бе,  ко је ка рак те ри сти ке 
по се ду је, а ко је су ње не упе ча тљи ве осо би не. Сто га, селф- кон цепт да је 
лич ним ис ку стви ма струк ту ру, по ве за ност и зна че ње. 

По ка за ло се у ис тра жи ва њи ма да бо љи селф- кон цепт во ди бо љем 
ака дем ском по стиг ни у ћу и обр ну то. Ис тра жи ва чи пре по ру чу ју да се 
шко ле и фа кул те ти што ви ше усме ре на раз вој ака дем ских ве шти на код 
уче ни ка да би школ ска по стиг му ћа у њи хо вом раз во ју во ди ла до по-
бољ ша ња сли ке о се би. Нај е фек тив ни ји на чин да се оства ри ду го роч ни 
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ефе кат, би ло у до ме ну сли ке о се би, би ло у до ме ну по стиг ну ћа у уче њу, 
је раз вој ин тер вен ци ја ко је ће си мул та но по бољ ша ва ти оба кон струк та 
(Her bert, M. и сар. 2003). Ово је по себ но зна чај но у вас пи та њу и обра-
зо ва њу де це из сло је ва тран зи ци о не си ро ти ње, по себ но де це Ро ма. Ре-
зул та ти ис тра жи ва ња са мо по што ва ња уче ни ка (Ar se no vić-Pa vlo vić, M., 
Jo lić, S., Bu ha- Đu ro vić, N., 2008) по ка зу ју да де ца Ро ма има ју ни же ско-
ро ве са мо по што ва ња у свим ис пи та ним обла сти ма (од су ство анк си о зно-
сти, по пу лар ност, школ ска ком пе тент ност, со ци јал на при ла го ђе ност по-
на ша ња, фи зич ки из глед и осе ћа ње сре ће и за до вољ ства).* 

Ве ћи на љу ди са мо по што ва ње сма тра ва жним, па је овај фе но мен је-
дан од нај че шће ис тра жи ва них ва ри ја бли у пси хо ло шким ис тра жи ва њи-
ма. Ме ђу тим, ве ћи на до ма ћих ис тра жи ва ча по сма тра са мо по што ва ње 
ис кљу чи во као ин ди ка тор адап та ци је. То са мо по се би ни је по гре шно, 
јер са мо по што ва ње и је сте до бар по ка за тељ мен тал ног здра вља (Ba u me-
i ster i sar., 2003). Да кле, по је дин ци с ви со ким са мо по што ва њем по шту ју 
се бе и сма тра ју се вред ни ма, док су по је дин ци са ни ским са мо по што ва-
њем скло ни од ба ци ва њу се бе, не за до вољ ству со бом и пре зи ру пре ма се-
би (Ro sen berg, 1965). Упра во те спо зна је о ва жно сти са мо по што ва ња за 
сва ко днев но функ ци о ни са ње љу ди на ве ле су ис тра жи ва че на све че шће 
ис тра жи ва ње са мо по што ва ња, као по ка за те ља адап та ци је или до бро би-
ти по је дин ца.

Та ко ђе, по је дин ци са ви со ким са мо по што ва њем се бо ље „но се“ с не-
у спе хом у по ре ђе њу са по је дин ци ма ко ји има ју ни ско са мо по што ва ње 
(Di Pa u la i Camp bell, 2002; Ba u me i ster i sar., 2003). 

Са мо по што ва ње је уско по ве за но са ве ро ва њем у соп стве ну ефи ка-
сност и осе ћа њем кон тро ле над соп стве ном суд би ном. Ве ћи на ауто ра у 
са вре ме ној пси хо ло шкој ли те ра ту ри са мо по што ва ње по ве зу је са ева лу-
а тив ном ди мен зи јом пред ста ве о се би (Опа чић, 1995).

Ви со ко са мо по што ва ње, ко је се ма ни фе сту је још у де тињ ству, је дан 
је од нај бо љих ин ди ка то ра ста бил ног мен тал ног здра вља у ка сни јим го-
ди на ма.

 Отво ре на ко му ни ка ци ја из ме ђу де це и ро ди те ља у по ро ди ци, де мо-
крат ско од лу чи ва ње и по др жа ва ње емо ци о нал не екс пре си је су усло ви 
у ко ји ма се не гу је по зи тив но са мо по што ва ње. Пре те ра но кру ти вас пит-
ни ста во ви од ра слих и пре ве ли ки зах те ви по ро ди це и на став ни ка (од ра-
слих) до во де до из ра же ног бун тов ни штва и од ба ци ва ња нор ми и вред но-
сти по ро ди це, вас пи та ча и на став ни ка, као и дру гих од ра слих. Вас пит ни 

*  Деца Рома разликују се на Пирс-Харисовој скали самопоштовања од деце која нису 
Роми на нивоу 0.01 (узорак величине 600 испитаника су чинили ученици од V до VIII 
разреда централних и приградских школа).
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ути ца ји ро ди те ља (и дру гих од ра слих) су мно го при хва тљи ви ји, ако де те 
зна да га у  по ро ди ци (и у ши рим со ци јал ним гру па ма или еко ло шким 
ни ша ма) при хва та ју, по шту ју и во ле. Од ба ци ва ње има да ле ко се жне по-
сле ди це и ути че на раз ви ја ње де струк тив ног по на ша ња, као и из бор вр-
шња ка ко ји ма се ап со лут но ве ру је и ко ји при хва та ју сво је ста ре и но ве 
чла но ве, али по сво јим за ко ни ма, што по твр ђу ју ис тра жи ва ња у обла сти 
пси хо ло ги је кри ми на ла (нпр. де чи је бан де, ган го ви).

4.Ис тра жи ва ња по ве за но сти селф-кон цеп та  
и по стиг ну ћа у уче њу и у шко ли

Године 1945. Пре скот Ли ки (Lecky, 1945; pre ma Don Ha mac hek, 
1995) је пр ви ис та као да би ни во по стиг ну ћа сту де на та мо гао би ти по ве-
зан са пер цеп ци јом ко ју они има ју о се би као уче ни ци ма (Don Ha mac-
hek, 1995). 

Овим ис тра жи ва њем, Ли ки (Lecky, 1945; pre ma Don Ha mac hek, 
1995) је отво рио „вра та“ јед ној ва жној те зи: да став сту де на та о сво јим 
спо соб но сти ма мо же да ути че по зи тив но или не га тив но, не све сно или 
све сно на њи хо во ака дем ско по стиг ну ће. Ова иде ја су ге ри ше да ака дем-
ско по стиг ну ће мо жда ни је јед но ста ван из раз сту дент ских спо соб но сти, 
већ да у ве ли кој ме ри мо же да за ви си и од пер цеп ци је ко ју сту ден ти 
има ју о сво јим спо соб но сти ма.

Адо ле сцен ци ја је кри тич ни пе ри од раз во ја то ком ко јег се фи зи о-
ло шке и мо жда не функ ци је дра ма тич но ме ња ју што до во ди до бр жег 
раз во ја ког ни тив них и со ци јал них спо соб но сти. Ове про ме не мо гу зна-
чај но да ути чу на раз вој не ис хо де, укљу чу ју ћи ака дем ско по стиг ну ће, 
селф-кон цепт и мо ти ва ци ју (wig fi eld & wag ner, 2005, пре ма Зханг & 
ал., 2011). Адо ле сцен ци ја је кру ци јал ни пе ри од за фор ми ра ње ин ди ви-
ду ал ног селф-кон цеп та у ко ме је селф-кон цепт на ро чи то вул не ра би лан 
и под ло жан ути ца ји ма по врат них ин фор ма ци ја из спо ља шње сре ди не. 
Мно ге сту ди је су ге ри шу да је селф-кон цепт по ве зан са ака дем ским по-
стиг ну ћем у адо ле сцен ци ји (De nis sen, Zar ret, & Ec cles, 2007; Ko bal & 
Mu sek, 2001, pre ma Zhang & al., 2011). 

4.1.Уче ње по мо де лу и оче ки ва ња „зна чај них дру гих" 
у ве зи са ака дем ским по стиг ну ћем

Уче ње по мо де лу је оп ште при хва ће на те о ри ја уче ња у оп штој, раз-
вој ној, со ци јал ној, пе да го шкој пси хо ло ги ји, пси хо ло ги ји ме наџ мен та, 
пси хо ло ги ји кри ми на ла, итд. 
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Ис тра жи ва ња су по ка за ла да адо ле сцен ти, чи је су мај ке и учи те љи 
има ли ви со ка оче ки ва ња у ве зи њи хо вог бу ду ћег обра зов ног по стиг ну ћа, 
по сти гли ве ћи ака дем ски успех не го они пре ма ко ји ма су од ра сли има-
ли ни жа оче ки ва ња (Mi stry, 2007;  Ti e de mann, 2000). Од ра сли са ви со-
ким оче ки ва њи ма до ве ли су до раз во ја по зи тив не сли ке о се би код 
адо ле сце на та. Об ја шње ње за прет ход не ре зул та те ис тра жи ва ња мо гу се 
на ћи у Бан ду ри ној те о ри ји уче ња (Бан ду ра, 1986), пре ма ко јој ро ди-
те љи и на став ни ци слу же као мо де ли за по на ша ње, ка да је ака дем ска 
мо ти ва ци ја у пи та њу. Пре ма овој те о ри ји, ро ди те љи пред ста вља ју мо-
дел ко ји игра ва жну уло гу у мо ти ва ци ји за по стиг ну ћем: уко ли ко они 
по ка зу ју за ин те ре со ва ност за од ре ђе не школ ске пред ме те и за дат ке свог 
де те та и оно ће вре ме ном по ка за ти ве ће ин те ре со ва ње за те пред ме те. 
Јед на сту ди ја је от кри ла да су из ве шта ји ро ди те ља о соп стве ном ан га-
жо ва њу у ма те ма ти ци, на у ци и ком пју тер ским ак тив но сти ма би ли по-
зи тив но по ве за ни са ан га жо ва њем њи хо ве де це у истим ак тив но сти ма 
(Sim kins, Da vis-Kean i Ec cles, 2005).

По ка за ло се да је ве ћа кон тро ла уче нич ког по на ша ња од стра не 
на став ни ка не га тив но по ве за на са ака дем ским са мо по што ва њем уче-
ни ка. Пре ма то ме, школ ско окру же ње, ко је охра бру је ауто но ми ју 
и ини ци ја ти ву уче ни ка, по зи тив но ути че на раз вој са мо по што ва ња 
уче ни ка. 

 Та ко ђе, ка ко сле ди из на ла за ових ис тра жи ва ња,ва жно је уче ни-
ци ма уна пред по ста ви ти пра ви ла по на ша ња, пот кре пљи ва ти ин ди ви-
ду ал ни на пре дак, на гла ша ва ти и обра ћа ти па жњу на со ци јал но по жељ-
но по на ша ње и не из јед на ча ва ти спо соб но сти са лич ном вред но шћу. У 
свом прак тич ном ра ду, на став ник увек тре ба да има у ви ду да је ва жно 
да де ца у ра ном де тињ ству што че шће до жи вља ва ју по зи тив на ис ку-
ства у ве зи са со бом и да се са мо при хва та ју, по себ но ако има ју не ку 
вр сту оме те но сти. На став ни ци тре ба да ства ра ју та кве си ту а ци је, ко је 
ће омо гу ћи ти да де ца што че шће до жи вља ва ју се бе као при хва ће не и 
ком пе тент не.Ово исто ва жи и за сту ден те у на ста ви на Уни вер зи те ту, 
а по себ но у ра ду са сту дент ки ња ма и аси стент ки ња ма.У јед ном на шем 
ис тра жи ва њу (Ар се но вић Па вло вић, М.,Ха нак,Н, Пе тро вић, Н.,2000) 
по ка за ло се да на аси стент ки ње и њи хо во са мо по што ва ње зна чај но 
ути чу  по хва ле про фе со ра, док по хва ле у ра ду за аси стен те не ма ју та ко 
ве ли ки зна чај,што се ту ма чи раз ли ка ма у сли ци о се би из ме ђу му шког 
и жен ског по ла (у на шој сре ди ни  ам би ци о зност код же на има зна че ње 
не га тив не осо би не).  
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5. За кљу чак: Че му про ме не у сту диј ским про гра ми ма ФА СПЕР-а?

На ше дру штво је у по след њих не ко ли ко де це ни ја пра ви ра сад ник 
пред ра су да пре ма ма њин ским (мар ги нал ним, „осе тљи вим“)гру па ма, 
чи ји број се по ве ћа ва услед па у пе ри за ци је ста нов ни штва, ра се ља ва ња, 
ре ад ми си је итд.,а да се при то ме у окви ру школ ског си сте ма, фи нан си-
ра ног из др жав ног бу џе та , пред у зе ло вло ма ло ак ци ја  да се су зби ју те 
пред ра су де и да се за шти те гру пе про тив ко јих су оне усме ре не.Ја ко су 
бол на са зна ња да су ме ђу про фе со ри ма фа кул те та на ко ји ма тре ба да 
за поч не про цес ин клу зи је ,као и ме ђу про фе со ри ма сред њих и основ них 
шко ла , ве о ма ра ши ре не пред ра су де, не га тив ни сте ре о ти пи и ста во ви 
пре ма де ци са не ким хен ди ке пом или тач ни је:де ци ко ја при па да ју раз-
ли чи тим сло је ви ма тран зи ци о не си ро ти ње.Обра зо ва ње струч ња ка ко ји 
ће се про фе си о нал но ба ви ти овим гру па ма де це тре ба да се мо дер ни зу је 
и по са др жа ју, и по ме то да ма.Про бле ми фор ми ра ња де фек то ло шких ка-
дро ва (и спе ци јал них еду ка то ра) оста ли су исти. ма сов ност ,не до ста так 
по зи тив не се лек ци је сту де на та, фе ми ни за ци ја, до ми нант но ме ди цин ско 
обра зо ва ње, лош рас по ред или не до ста так основ них пси хо ло ги ја у си-
сте му зна ња пре зен то ва ном у на став ном пла ну. 

Ка да се у ова раз ма тра ња уве ду пој мо ви пе да го шког ре дук ци о ни-
зма ко ји се са сто ји од коф нор ми зма, праг ма ти зма и ру ти не (Ха вел ка 
Н.,1993.) ко ји до бро опи су је на о па ку школ ску прак су и по јам обра зов не 
клеп то кра ти је (Ар се но вић,2004.) ко ји пред ста вља на уч ни ке ко ји не же ле 
да узму уло гу „со ци јал ног ак ти ви сте“ да не би се бе ста ви ли у уло гу по ли-
тич ког опо зи ци о на ра и  да би за др жа ли ви со ки по ло жај у дру штве ној хи-
је рар хи ји, на уштрб про фе си о нал не ети ке, по ста ју ја сни ји дру штве на не-
ан га жо ва ност и за чу ђу ју ћа апа ти ја ме ђу уни вер зи тет ским на став ни ци ма 
ко ји не чи не ни шта да по бољ ша ју соп стве ни по ло жај и по ло жај сту де на та, 
као и де це ко јом ће се та кви струч ња ци ба ви ти у бу дућ но сти.    

По треб но је на фа кул те ти ма раз ви ја ти де мо крат ске вред но сти, де-
мо крат ско по на ша ње , де мо крат ске од но се и на чин жи во та .У окви ру 
но ве те о ри је ак ци је ис тра жи ва чи це и ис тра жи ва чи,тј. на став ни ци Уни-
вер зи те та, мо ра ју из у ча ва ти сво ју про шлост и кон стру и са ти сво ју бу-
дућ ност.Њи хо ва по зи ци ја је да нас по зи ци ја по ли тич ког ак ти ви сте,у ко-
јој су до ми нант не вред но сти: по жр тво ва ност, по све ће ност про фе си ји 
и од го вор ност. Та кви про фе си о нал ци тре ба да, исто вре ме но от кри ва ју 
и из у ча ва ју у ак ци ји ма кро струк ту ре, али и да бу ду узор сту ден ти ма и 
сту дент ки ња ма, и да при ме њу ју пе да го шко пси хо ло шке ме то де за ја ча-
ње са мо по што ва ња у ра ду са њи ма.По ли тич ка пси хо ло ги ја за пла ше ног 
слу жбе ни ка во ди у ћор со как и у угње та ва ње сту де на та и свих гру па де це 
ко ји ма ће се ти струч ња ци у бу дућ но сти ба ви ти. 


