ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА И ИСТОРИЈСКИ
КОНТЕКСТ РАЗВОЈА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Образовање има несумњиво велики значај за развој друштва у свим временима
његовог постојања. У савременом свету образовање прати промене настале његовим равојем и
као такво образовање ће у 21. веку бити усмерено према стицању знања које постаје значајан
фактор друштвеног развоја и имаће одлучујућу вредност и за појединца и за цивилизацију.
Образовање је континуирани процес који за циљ има преношење знања и вештина, односно
развијање способности неопходних за укључивање у друштвене процесе, односно
функционисање унутар друштвене заједнице. Образовање као процес, битно утиче на
подизање квалитета живота, на побољшање животног стандарда и данас га има на сваком
кораку. Процес образовања одвија се у оквиру институционалног система образовања, који
обухвата све образовне институције, повезане и организоване у једну јединствену мрежу.
У данашње доба економских и социјалних промена, демографске ситуације према којој
популација у Европи постаје све старија, јављају се изазови за новим приступом образовању и
учењу. Због тога се све више расправља о целоживотном учењу, односно о активности учења
током живота, са циљем унапређења знања, вештина и способности унутар појединачне,
грађанске, друштвене и пословне перспективе. Четири основна, међусобно повезана циља,
која се везују уз целоживотно учење су: задовољство и развој појединца, активно
становништво, друштвена укљученост и запошљивост.
Концепт целоживотног учења представља уважавање потреба одраслих за развојем
током читавог живота. Потребно је имати на уму разлику између целоживотног образовања и
целоживотног учења. Образовање је процес који обухвата само организовано учење, док је
учење шири појам који укључује сваку прилику за стицање знања током читавог живота. Уз
појам целоживотног образовања везује се још једна научна дисципилина, андрагогија.1
Целоживотно учење укључује учење које се одвија у оквиру формално и неформалног
образовања, као и информалног образовања.
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Андрагогија је наука која се бави могућностима, проблемима, методама и техникама систематског образовања
и васпитања одраслих .

1. Формално образовање одраслих подразумева структурисан и институционализован
систем који прописује држава, односно у случају Републике Србије, Министарство просвете,
науке и технолошког развоја. Формално образовање подразумева: утврђен циљ и ниво
образовања; утврђен план и програм; утврђена правила за приступ вишем нивоу образовања;
одржава се у образовним институцијама које су у оквиру формалног система образовања
(школе, високе школе и факултети, академије); завршавањем школа и факултета који су у
систему формалног образовања добијају се сведочанства и дипломе које су признате од стране
надлежног министарства.
2. Неформално образовање одраслих подразумева институционализовано учење које се
одвија кроз структурисане програме, али није у систему формалног образовања. То су
организовани процеси учења који су намењени оспособљавању за рад и друге активности, као
и за лични развој. Неформално образовање се реализује кроз: курсеве, радионице и семинаре,
инструктаже / обуке на послу, приватне часове. Најчешће, организатори неформалног
образовања су: раднички/народни универзитети, послодавци, комерцијалне институције,
непрофитне организације итд. Овај вид образовања може и не мора обезбедити стицање
одговарајућих потврда, сведочанстава, диплома и сл.
3. Информално учење одраслих није институционализовано. Информално учење
обухвата учење у породици, на радном месту или у свакодневном животу, на начин
самоучења, породичног или друштвеног учења. Одвија се кроз: учење уз помоћ члана
породице, пријатеља, колеге; коришћење разних штампаних материјала (књиге, стручни
часописи);

коришћење

компјутера,

материјала

са

интернета;

коришћење

разних

телевизијских, радио, видео или аудио материјала. Овај вид образовања и обуке омогућава
развој личности, креативности, талената, иницијативе и осећаја друштвене одговорности и
акумулирање знања, вештина и способности потребних за живот.
У развијеним земљама Европе и света питање образовања одраслих је већ деценијама у
врху националних приоритета. Мада је већ више од пола века основно образовање право и
обавеза за све грађане, Србија се суочава са проблемом неприхватљиво високог процента
становништва без завршеног основног образовања. У Србији је питање образовања одраслих
покренуто пре четрнаест година, када је Тим за образовање одраслих и доживотно
образовање, децембра 2001. године, на основу детаљне анализе припремио документ под
називом Стратешки правци развоја образовања одраслих. Важност образовања одраслих
прописана је Законом о образовању одраслих, који наводи да је образовање одраслих део
јединственог система образовања Републике Србије, који обезбеђује одраслима током целог
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живота стицање компетенција и квалификација потребних за лични и професионални развој,
рад и запошљавање, као и друштвено одговорно понашање.2
Како живимо у времену у ком смо окружени многобројним и разноврсним
информацијама писменост представља значајан фактор. Посматрајући писменост у данашње
време уз елементарну или примарну писменост тј. познавање читања, писања и рачунања као
основних вештина, јављају се нови термини који су последица развоја друштва и технологија.
Ти нови термини који се јављају у писмености су секундарна или функционална писменост
(познавање писаних упустава у свакодневном животу, нпр. код употребе појединих
производа, испуњавања уговора и формулара, орјентације у јавним установама, разумевање
друштвених промена и сл.) и терцијарна писменост која обухвата нове технологије информатику, компјутерску писменост, интернет, СМС. Функционална неписменост је ниво
писмeности који није довољан да човек буде делотворан на свом радном месту или да активно
учествује у животу заједнице.
Образовање одраслих у Србији прошло је дуг период првог додира са
елементарном писменошћу, затим период опште просветне активности, период стварања и
развоја институционалних облика и ушло је у фазу савременог развитка, поставши саставни
део општег система образовања.
Проучавање образовања одраслих почећемо ослањајући се на периодизацију система
образовања одраслих:
- период од почетка организованог образовања одраслих (18. век), па све до формирања
заједничке државе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (1918. године);
- период образовања одраслих у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, односно, касније,
Краљевини Југославији (1919. до 1941. године);
- образовање одраслих током Другог светског рата (1941. до 1945. године);
- период од 1945. до 1952. године;
- период од 1952. до 1958. године;
- период од 1958. до 1974. године;
- период од 1974. до распада СФРЈ 1990. године.3
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Овој периодизацији треба додати још два периода која су обележила каснији развој
система образовања одраслих у Србији:
- период „деведесетих“, од 1990. до 2000. године;
- период од почетка демократских промена, 5. октобар 2000. године до данас.
Овај велики број периода развоја система образовања одраслих говори о корацима
који су чињени у развоју тог система, а што је у великој мери било праћено друштвеним
променама и трансформацијама. У овом раду ми ћемо се бавити образовањем одраслих од
1945. године до данас. Пратећи хронолошки принцип, покушаћемо да опишемо и
анализирамо систем образовања одраслих, са акцентом на образовну структуру становништва,
водећи рачуна и о кључним догађајима који су обележили ове периоде.
Важно је напоменути да су два основна индикатора образовне структуре
становништва, писменост и школска спрема, показатељи нивоа образованости становништва
и достигнутог степена друштвено - економског развоја земље. Ови показатељи су значајни за
друштвено - економска, социолошка и демографска истраживања, као и за дефинисање и
реализацију државних стратегија и политика за унапређење образовног система. Из тог
разлога и писменост и школска спрема били су укључени у садржај свих пописа од 1948. до
2011. године. Поред тога, пратећи савремене токове који подразумевају употребу рачунара
у свим сферама живота, званична статистика је у садржај Пописа 2011. укључила и питање о
компјутерској писмености, што је додатно допринело обогаћивању статистичке грађе о
образовним карактеристикама становништва. 4

Период од 1945. до 1952. године
Овај период обојен је санирањем последица Другог светског рата, који је проузроковао
велике материјалне и људске жртве.

Из рата на југословенском простору као победник

изашао је Народноослободилачки покрет предвођен комунистима на челу са Јосипом Брозом.
Нова власт се нашла пред задатком обнове и изградње земље, сређивање привредног живота и
обнављања културних и просветних институција. Тај задатак је подразумевао велике напоре,
јер је југословенско становништво у рату било десетковано, а материјална разарања су била
једна од највећих у Европи. Српски народ је из ратног вихора изашао са трајним ожиљцима, а
геноцид у НДХ оставио је велике демографске последице.
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Лоше културно – просветно наслеђе одразило се на образовану слику становништва
након Другог светског рата. У овом периоду решење за неписменост се огледа у масовним
кампањама за описмењава одраслих.

У раду на сузбијању неписмености учествовали су

органи власт, културно – просветне установе, организације Народног фронта, синдиклане
организације, АФЖ и омладинске организације. Радио и штампа су такође одиграли значајну
улогу у важности ликвидације неписмености. У време доласка на власт, КПЈ је прокламовала
ликвидацију неписмености и васпитавање народних маса у духу социјализма.
Наслеђена висока неписменост представља је проблем у новој држави. Србија је из
рата изашла са 36,5% неписменог становништва. Број неписменог становништва у Србији
видљив је из пописа становништва који је извршен 1948. године. Укупна број неписмених
изнад 10 година живота на територији републике Србије са покрајинама износио је 1.404.597,
односно 26,8%. Највећи број неписмених представљала је женска популација 37,6%, док је у
мушкој популацији било 15 % неписменог становништва. Неписменост је била посебно
изражена код сеоског становништва, чак 93,1 %, односно 1.308.000 сеоског становништва
било је неписмено, док је у градским насељима она износила 6,8%. Гледано по старости чак
94,4% неписмених имало је преко 15 година.
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Почетком 1945. године Савезно министарство просвете препоручило је федеративним
републикама да свака за своје подручје изради план за организовање аналфабетских течајева.
Само за 4 месеца након ослобођења земаље неписменост у Југославији се смањила за 0,8%.

Године

Број течајева

Број полазника
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Број
описмењених

1945

-

-

206.034

1946

17.584

464.341

319.203

1947

25.648

678.718

454.851

1948

33.816

682.600

535.197

1949

25.137

627.485

343.707

1950

18.905

402.467

271.552

1951

-

-

132.522

Томислав Богавац, Школство у Србији на путу до реформе (развој школа 1945 – 1975), Институт друштвених
наука – Центар за социолошка истраживања, Београд, 1980, 50.
6
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Табела

1952

-

-

61.092

1

.

Преглед описмењавања у ФНРЈ у периоду 1945 – 1952. године7
Упоредно са кампањама описмењава преко аналфабетских течајева, 1946/47. године
почеле су да се отварају школе за основно образовање одраслих, које су се у то време звале
школе за опште образовање радника.8 Пре рата било је свега 8 школа за основно образовање
одраслих са 1.181 полазником и одмах после рата акценат се ставља на оснивање ових школа.
У школама за основно образовање одраслих

су грађани без школске спреме или са

непотпуном школском спремом стицали основно образовање.
Међутим, у овом периоду и поред масовног покрета за ликвидирање неписмености и
аналфабетских течајева, није било могуће обухватити све неписмене, а поставља се питање и
квалитета описмењавања, јер је примећено да се новоописмењене особе које су писменост
стекле у масовним кампањама, врло брзо враћају у групу неписмених. Обавезно школовање је
било праћено тешкоћама, посебно осипањем ђака и непоштовањем законске обавезе о слању
деце у школу, што отвара нове изворе неписмености.
Образовање одраслих у периоду од 1945. до 1952. године ишло је линијом
информисања и давања површних знања – линијом елементарног просвећивања, а мање
линијом пружања темељних, ширих и трајнијих знања – линијом систематског образовања,
што није могло у довољној мери да осигура темељнија и шира знања, стручну и општу
оспособљеност за било коју привредну и друштвену делатност, као и за свакодневну животну
праксу.9

Период 1952. до 1958. године
Пред почетак овог периода настављају се друштвене промене у ФНРЈ. 1950. године
уведена је нова доктрина самоуправљањe. На овај начин раднички синдикати оснивају
радничке

универзитете као установе за образовање одраслих. Народни универзитети,

оснивани пре рата, обновљени су, а у свим већим местима формирани су нови народни
универзитети. У овој фази долази до слабљења масовног покрета образовања одраслих, услед
лоших кадровских, материјалних, али и методичких разлога.
У попису становништва 1948. године тражене су изјаве о писмености свих лица
старијих од 7 година. Сматрајући ову старосну границу прениском већ при првој обради

Боривој Самоловчев, Образовање одраслих у прошлости и данас, Знање, Загреб, 1963, 271.
Драгомир Филиповић, Организација образовања одраслих, књига 2, Култура,, Београд, 1997, 317.
9
Б. Самоловчев, Образовање одраслих у прошлости и данас, 135.
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података овог пописа утврђена је нова граница од 10 и више година старости. Подаци о
писмености прикупљани су у свим пописима после Другог светског рата. Међутим, у
погледу дефинисања писмености постојале су методолошке разлике. Наиме, у Попису
1948. године у писмено становништво укључена су и тзв. „полуписмена лица“ тј. лица која
умеју само да читају, али не и да пишу. У свим осталим пописима (1953–2011), у складу са
међународним препорукама, писменим су сматрана лица која умеју и да читају и да пишу. Из
тог разлога је учешће неписмених лица у Попису 1948. године мање него у Попису 1953.
године. 10
Према попису становништва из 1953. године на територији СФРЈ
неписмених лица

укупан број

био је 25, 4%. На подручју СР Србије са покрајинама неписмено

становништво чинили је 27,9% или 1.558.773 становника старо 10 и више година. Оно што је
карактеристично за овај период је неупоредиво већи број неписменог женског становништва,
где је на територији Србије било 40,5% неписмених које чини женско становништво и 14,5%
које чини мушко становништво.11 Када је у питању становништво старо 15 и више година
према школској спреми у овом попису добили смо следеће податке: без школске спреме било
је 2.178.437 или 43,74%, са непотпуним основним образовањем било је 2.132.306 или 42,82%,
док је основно образовање имало 242.296 или 4,87% становништва.12
У овој фази шири се институционална мрежа за образовање одраслих. Истовремено са
тим, масовни покрет за образовање одраслих почиње да се сужава. Активности народних
универзитета усмеравају се све више ка систематском образовању. Систем образовања
одраслих није још увек формално јединствен.13

Период 1958. до 1974. године
У овом периоду долази до трансформације народног просвећивања у организовано и
систематско образовање одраслих. Доношење Општег закона о школству 1958. године
означава почетак фазе од 1958. до 1974. године. Образовање одраслих постаје саставни део
система образовања и васпитања, долази до конституисања јединственог система образовања
за омладину и одрасле. Осим што је осмогодишње основно школовање озакоњено и обавезно,
Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, 20.
Статистички годишњак СР Србије 1981, Републички завод за статистику, Београд, 1982, 59.
12
Становништво и домаћинства СР Србије према попису 1981, Републички завод за статистику СР Србије,
Београд, 1984, 88.
13
Ш. Алибабић, Теорија организације образовања одраслих, 93.
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а основна школа у којој се стиче постаје база целукопног система школовања, изграђује се
систем образовања одраслих на тај начин што су постојеће школе обавезне да организују и
образовање и васпитање одраслих, а истовремено се и даље шири мрежа радничких и
народних универзитета, као и других установа и облика општег, културног и стручног
образовања и васпитања одраслих. Систем образовања одраслих је у овом периоду
конституисан од следећих установа:
1. Установе за основно опште образовање (уводни курсеви и школе);
2. Установе за радно и друштвено образовање (школе, више школе и факултети,
образовни центри);
3. Установе за развојно и функционално образовање и усавршавање (центри за
образовање у радним организацијама, раднички и народни универзитети, научни институти,
заводи за организацију рада, научно истраживачки центри);
4. Установе за допунско и екстензивно образовање (културно образовне установе,
установе уметничког израза, културно уметничка друштва, средства маовне комуникације,
музеји, архиви).14
Захваљујући развоју школства мења се и образовна структура становништва. Развој
школства допринео је смањењу броја неписмених и сузбијању извора неписмених у СФРЈ.
Према попису из 1953. године број неписмених изнад 10 година старости износио је 25,4%,
1961. године 21%, а 1971. године 17,2%. Према полу и даље највећи проценат неписмених
чини женско становништо, тако је према пописима 1953. године на територији Србије било
неписмено 14,5% мушкараца и 40,5% жена, 1961. године 11,6% мушкараца и 34,2% жена,
1971. године 8,7% мушкараца и 25,7% жена.15 Када је у питању старосна структура
неписменост је расла са старошћу. Међузависност неписмености и старости неписмених
логична је појава, јер млађе генерације

имају

повољније услове да се кроз редовно

школовање описмене. Из поређења стопа неписмености по групама старости становника
Србије из пописа у попис запажа се опадање стопа. Када је у питању становништво старо 15 и
више година према школској спреми у пописима из 1961. и 1971. године добили смо следеће
податке: без школске спреме 1961. године било је 1.579.552 или 29,6% , односно 1971. године
1.313.083 или 20,65%, са непотпуним основним образовањем 1961. године било је 2.802.926

14
15

Исто 93
Становништво и домаћинства СР Србије према попису 1981, 78.
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или 51,94%, док је 1971. године било 2.666.661 или 45,06%, док је основно образовање имало
374.189 или 6,93%, односно 1971. године 915.026 или 14,39% становништва.16
Табела 2. Учешће (у %) неписмених у становништву Србије према старосним групама, по
пописима 1953 – 1971. године17
Године
пописа

Старосне групе
10 - 19

20 - 34

35 - 64

65 и више

1953.

11,7

17,2

40,9

60,7

1961.

4,8

14,1

34,3

54,9

1971.

3,9

5,4

24,1

48,9

Проценат неписмености и образовна структура становништва у Србији и СФРЈ
варирала су у складу са економском развијеношћу и степеном урбанизације. Резултати пописа
1971. године говоре да је у градовима Србије живело 203.506, односно 7,88%, а на селима
1.028.460, односно 23,03% неписмених становника старијих од 10 година.
Током 1952. и 1953. године аналфабетски течајеви радили су само у неким крајевима,
да би и коначно престали да раде. Пракса аналфабетских течајева се показала неприкладном
са становишта стварања образованог индустријског и пољопривредног становништва.
Ликвидирање неписмености у Србији се остваривало спорим темпом. Оно што је
представљало значајну основу у ликвидацији неписмености у овом периоду јесте обавезно
школовање деце у редовним школама, чиме је код млађе генерације скоро постигнут циљ о
затварању нових извора неписмености. Године 1971. обавезним основним образовањем у
генерацији од 7 – 10 година обухваћено је 98% деце чиме је створена претпоставка да се
неписменост сасвим ликвидирала у овим оквирима. Проблем неписмености се стварао у
старијим генерацијама, али подручје за стварање нових извора неписмености било је сведено
на минимум. Зазузет је став да основну пажњу треба посветити млађем и запосленом
становништву са циљем да се стекне потпуно осмогодишње образовање. Та граница одређена
је на 40 година старости. Што се тиче осталог становништва основни задатак је да се
образовањем до нивоа 4 разреда основне школе обухвати становништво до 50 година
старости.18 Описмењавање и образовање одраслих од 1963. године постало је саставни део
рада основне школе. Основне школе формирале су посебна одељења за одрасле. Сва питања

Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, 20.
Статистички годишњак СР Србије 1981, 59.
18
Т. Богавац, Школство у Србији на путу до реформе (развој школа 1945 – 1975), 218.
16
17
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везана за организацију рада у њима и наставом била су регулисана правилником. Основно
образовање одраслих је имало сва обележја редовног школовања. Једногодишњи програм
обухватао је градиво из два разреда, а тај програм се током једне године се реализовао за 170
радних дана, односно 34 радне недеље.
Допринос развоју система образовања одраслих дала је и Резолуција Савезне
скупштине о развоју васпитања и образовања на самоуправној основи, која је донета 1970.
године. Према том документу образовање одраслих се остварује путем традиционалних
установа тзв. регуларним путем, путем образовања уз рад и путем повратног образовања.

Период од 1974. до распада СФРЈ 1990. године
Ова фаза развоја система образовања одраслих од 1974. до 1990. године била је
заједничка за све системе република бивше социјалистичке Југославије. Ова фаза смештена је
између доношења Резолуције X конгреса СКЈ 1974. године и престанка постојана заједничке
државе тј. распадом СФРЈ, који је започео 1990. године, и осамостаљењем појединих бивших
република.
Резолуција X конгреса СКЈ предвиђала је удружени рад као филозофску, економску и
социолошку категорију, као одређујући фактор образовне политике. Функције система
образовања одраслих биле су у складу са животном – екзистенцијалним функцијама одраслог
човека. Оне су се манифестовале у сфери рада, друштвено политичког живота, породичног
живота, индивидуалног живота и рекреативних проблема у слободном времену. 19 Резолуција
је афирмисала три образовна пута у реализацији перманентног образовања: традиционално
школско образовање, образовање уз рад и повратно образовање. У овом периоду изграђена је
и институционална структура система образовања одраслих, која је била одраз друштвено –
економске и политичке организације друштва, а чиниле су је следеће институције:
1. Школе за опште и стручно образовање одраслих,
2. народни универзитети,
3. раднички универзитети,
4. центри за образовање у организацијама удруженог рада,
5. школе самоуправљача,
19

Петар Рајчевић, Образовање одраслих у Србији од 1945. до 1992. године, Будућност, Нови Сад, 2010, 97.
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6. центри за марксистичко образовање,
7. школе за друштвено политичко образовање,
8. делатност „ван зидова“,
9. народне књижнице и читаонице,
10. музеји и галерије,
11. народна позоришта и биоскопи,
12. друштвене организације,
13. средства масовних комуникација.20
Највеће промене када је у питању образовна структура становништва десиле су се
после увођења обавезног осмогодишњег образовања. Према попису из 1981. године у
Југославији је било 9,5% неписменог становништва изнад 10 година старости, односно око 1,8
милиона становника. У Србији је проценат неписмених износио 10,9%, у Србији са
покрајинама 11,1%, Војводини 5,8%, а на Космету 17,6%. И даље је највише неписмених било
међу женским и старијим становништвом, као и у селима. Већа неписменост женског
становништва и даље је карактеристична као последица укорењених традиција и релативно
спорих промена улоге жене у породици и друштву. Удео неписмених у женској популацији
старој 10 и више година у СФРЈ износи 14,7%, а а учешће неписмених у истодобној мушкој
популацији износи 4,1%. Међу неписменим становништвом било је 13,9% са села, а 4,4%
становника градова. Половина свих неписмених у земљи имало је преко 50 година, а
неписмених узраста од 10 – 19 година је било 1,1%, од 20-29 година 1,6% што је био резултат
ширења основне школе. Међутим, било је јасно да је степен трајне и функционалне
писмености доста нижи. Према попису из 1981. године 17,3% становника није имало ни
четири разреда основне школе, што је сматрано минимумом за трајну писменост. 21
Попис из 1981. године даје нам податке и о школској спреми становништва. Без
школске спреме 1.061.175 односно 15% , са непотпуним основним образовањем било је
2.107.958 или 29,80%, док је са основним образовањем било 1.729.906 или 24,45%
становништва старог 15 и више година. 22
Стање образовања и науке у социјалистичкој Југославији при крају њеног постојања
било је резултат друштвено – политичких, економских, привредних, и културних околности,
Ш. Алибабић, Теорија организације образовања одраслих, 95.
Писменост становништва, Југословенски преглед, фебруар – март 1985, 59 – 62.
22
Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, 20.
20
21
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напора друштвених и партијских власти и друштвених и стручних органа и организација
после Другог светског рата на побољшању и усавршавању система школства и
превазилажењу тешког наслеђа, разлика, неравномерности и проблема у степену економске
развијености, покривености школском мрежом и писмености и школованости становника
југословенске државе. Упркост спорости и тешкоћама од 1945. године пређен је велики пут и
остварен је значајан напредак на нивоу целе земље.

Период „деведесетих“ од 1990. до 2000. године
Почетком

деведесетих

година

XX

века,

СФРЈ

је

почела

да

се

распада

осамостаљивањем својих западних република, прво Словеније, а затим Хрватске. Србија и
Црна Гора улажу велике напоре да очувају заједничку земљу и настављају са континуитетом
њених институција укључујући ту и образовне. Ове две републике формирају Савезну
Републику Југославију 1992. године, која 2003. године мења назив у Државна заједница
Србија и Црна Гора. СРЈ се суочавала са растућим национализмом, бројним ратовима у
окружењу и на својој територији, економским санкцијама, хиперинфлацијом, великим бројем
избеглица. То се одразило и на целокупно образовање, а посебно на образовање одраслих.
У пописима из 1991, 2002. и 2011. нису садржани подаци за АП Косово и Метохију.
Попис 1991. године бојкотован је од стране већине албанског становништва, а 2002. и 2011.
године на територији јужне српске покрајине нису постојали услови за спровођење пописа.
Упркос вишедеценијском обавезном основном образовању и раду на ликвидацији
неписмености, током 1991. године идентификовано је 6,10% неписменог становиништва,
односно 418.942 становника. Када је у питању шкослска спрема, без школске спреме 1991.
године било је 590.682 или 9,38%, са непотпуним основним образовањем било је 1.522.639
или 24,19% и са основним образовањем 1.541.778 или 24,49% становништва старијег од 15
година.

23

Неколико десетина школа за основно образовање одраслих се током деведесетих,

тачније 1998/99. године смањио на 14 школа у Србији. Већина ученика у основним школама
за образовање одраслих су прерасли основци, од 15 до 18 година, често и млађи, који су
напустили школе за основно образовање деце.
Табела 3. Укљученост одраслих у формално образовање од 1995. до 2000. године (извор:
Centre for Educational Political Studies, 2001:19)
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Школска година
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/2000

Број одраслих
2.605
2.508
2.517
2.621
2.222

Табела 4. Број институција за образовање одраслих у Србији од 1995. до 2000. године
(извор: Centre for Educational Political Studies, 2001:20)
Школска година
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/2000

Број институција за образовање одраслих
20
19
20
18
18

Док се, током деведесетих, у земљама у транзицији значајно повећао број јавних
институција за образовање одраслих код нас је одсуство друштвене бриге и интереса за ову
област довело до редукције, потпуне измене програмске делатности или гашења великог броја
институција и облика образовања одраслих. Последице су следеће:
- са једне стране постоји пораст образовних потреба одраслог становништва, а са друге,
гасе се институције у којима оне могу бити задовољене. Један број институција за образовање
одраслих почиње да се бави комерцијалним пословима изван образовања и културе;
- директно је угрожено право на образовање и доступност образовању током целог
живота што одржава неповољну образовну структуру становништва чиме се угрожава укупна
социјални и економски развој Србије;
- смањен је број институција и кадрова који треба да подрже реализацију стратешки
важних циљева економског развоја као што је нпр. престуктурирање радне снаге;
- нема институција кроз које држава може да реализује своја стратешка опредељења у
оквиру социјално – политичког развоја или да одговори на потребе „жртава транзиције“.24

Период од 2000. године до данас
Снежана Медић, Мирјана Милановић, Катарина Поповић, Миомир Деспотовић, Функционално основно
образовање одраслих. Програмски/просветни оглед као активна мера, Институт за педагогију и андрагогију
Филозофски факултет у Београду, Београд, 2009, 18.
24
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Овај период започиње револуционарним променама власти, 5. октобра 2000. године,
када је окончана власт Слободана Милошевића, а Србија добија прву демократску владу
након Другог светског рата. Друштвене и политичке промене у нашој земљи покренуте 2000.
године довеле су до низа реформских иницијатива како би се образовни систем у Србији
унапредио и ускладио са европском политиком. У овом периоду Србија започиње свеопшту
реформу образовног система. Промене у образовању сваки пут су се дешавале након
одржаних парламентарних избора и директно су биле повезане са променама у врху извршне
власти. на тај начин образовна политика је у овом периоду била зависна од актуелног
политичког и друштвеног контекста.
Након деведесетих, у Србији је текла нова скоро пропуштена деценија, а да се питање
обеазовања одраслих, као један од кључних предуслова свеукупног друштвеног развоја
Србије, није у потпуности правно, институционално ни програмски регулисало. Подстицај да
се од 2001. године проблеми везани за образовање одраслих почну ефикасније решавати није
била ни чињеница да је у то време низ међународних организација пружио огроман допринос
овим процесима, подстичући пре свега учење и образовања одраслих везано за запошљавање,
развој демократије

и грађанског друштва. Србији је био неопхадан закон о образовању

одраслих, којим би разноврсне и мултифункционалне образовне потребе те популације
требало да постану интегрални део целовитог система образовања Републике. 25
У Србији је питање образовања одраслих покренуто 2001. године са документом који
је израдио Тим за образовање одраслих и доживотно образовање под називом: Стратешки
правци развоја образовања одраслих. У овом документу се истиче да је образовање одраслих
кључ за решавање следећих проблема: унапређење међуљудских и међуетничких односа;
унапређење људских права и грађанских слобода; заштита животне средине, заштита и
унапређење здравља; исхрана становништва, брига за родитељство и породицу; еманципација
жена; заштита и еманципација хендикепираних, маргиналних и угрожених група;
запошљавање становништва; економски раст; унапређење продуктивности и економске
ефикасности; постизање личног идентитета и проналажење смисла живота.
Основни принципи на којима почива овај документ су следећи: образовање одраслих је
фундаментално људско право и основа за остваривање свих других личних и социјалних
права; образовање није генерацијска појава, већ постоји једнак приступ образовању за све;
образовање и учење су доживотан и свеживотан процес; образовање деце и образовање
одраслих имају равноправан третман; образовање одраслих је кључни инструмент социјалне
трансформације друштва; оно је кључна снага демократизације и развоја цивилног друштва;
25
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основни елемент економског развоја; оно је партнерска делатност сарадње државе, света рада,
појединаца и других актера. Образовање одраслих се организује у три домена. Два од три
домена: формално и неформално образовање су одвојени и независни, док се трећи поклапа са
предходна два, а ради се о стручном оспособљавању и усавршавању одраслих.
Тим је анализирао образовање одраслих и покушао да идентификује главне проблеме,
као и начине њиховог превазилажења. Први од идентификованих проблема је негативна
политика према образовању одраслих, где се образовање изједначава са школовањем, а
образовање одраслих се не препознаје као стратешки важна компонента економског и
друштвеног развоја. Као начин превазилажења овог проблема предлажу се три мере:
оснивање Националног савета или Комисије за образовање одрасли, оснивање Андрагошког
центра и израда пројеката краткорочне и дугорочне стратегије побољшања образовне
структуре становништва. Национални савет или Комисија би требало да: донесе Национални
програм за образовање одраслих (дефинише циљеве и стратегију за образовање одраслих);
одређује приоритетна подручја образовања одраслих која су од националног интереса у датом
моменту; дефинишу висину јавних средстава и програме који се из тих средстава
финансирају; подржавају инфраструктуру у образовању одраслих. Андрагошки центар би
имао следеће функције: развој и истраживање образовања и учења одраслих; унапређење
квалитета у образовању одраслих; предлагање мера за систематско унапређење области
образовања одраслих (препорука, подзаконских и законских акта); рад на развоју и
унапређењу мрежа институција и организација за образовање одраслих; координација
њиховог рада и заступање њихових интереса; израда стандарда и норми за инститиуције,
програме и наставнике у образовању одраслих (акредитација и лиценцирање); успостављање
и координација међународне сарадње у области образовања одраслих; успостављање базе
података и систематског праћења и евалуације у образовању одраслих; реализација пројеката
од националног интереса, а за потребе различитих државних органа и служби.

Прва

институција је више политичког карактера и утврђује циљеве и политику образовања, док је
друга институција усмерена на спровођење политике образовања одраслих.
Као други проблем је идентификована рестриктивна финансијска политика, у оквиру
које је буџетско финансирање образовања одраслих сведено на минимум, а институције
неформалног образовања су пореском политиком присиљене да плаћају држави порез у
износу од 20%. Порез се плаћа и на донације које се од других земаља добијају за образовање
одраслих, што није случај са земљама у окружењу. Тим сматра да би једно од решења било
стабилно финансирање образовања одраслих у износу од 0,1% бруто националног доходка.
Друге мере које треба преузети да би се ублажио овај проблем су: успостављање јавних
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фондова за финансирање образовања одраслих; из јавних фондова ће се финансирати
програми образовања одраслих који су дефинисани као програми од националног значаја;
развијање система стимулације и мотивације послодаваца да повећају издатке за образовање
запослених и да их учине ефективним, а институције за образовање одраслих да обогате своју
образовну понуду.
Трећи проблем образовања одраслих у Србији је представљао одсуство законске
регулативе и стандарда. Мере које се предлажу за решевање овог проблема су: пројекат
законског регулисања делатности образовања одраслих кроз успостављање сета стандарда за:
рад институција, наставнике, програме и евалуацију; регулисање могућности образовања кроз
друге законске акте (Закон о раду, Закон о запошљавању, Закон о основном, средњем,
високом и вишем образовању, Закон о финансирању образовања).
Четврти идентификовани проблем односи се на незаступљеност образовања одраслих у
структури државне администрације , а решење се види у формирању релевантне службе у
Министарству просвете, као и одговорних у образовању одраслих у другим министарствима,
посебно у Министарству за рад и запошљавање и Министарству културе.
Као пети проблем јавља се разорен систем институција за образовање одраслих.
Занимљиво је да се у земљама у транзицији углавном повећава број институција за
образовање одраслих. Решење за овај проблем види се у успостављању система образовања
одраслих, односно креирање адекватне мреже институција и организација за образовање
одраслих. То је значило три ствари. Прво, то је дефинисање услова, критеријума и стандарда
које морају да испуне све организације/институције које могу да се баве образовањем
одраслих, чиме се успоставља друштвено и професионално верификован систем образовања
одраслих. Друго, неопходно је овим институцијама отворити могућност извођења јавно
важећих програма образовања одраслих, као и оних програма који се финансирају из јавних
фондова. И на крају, потребна је подршка приватној иницијативи у образовању одраслих у
циљу стварања квалитетног тржишта образовања, богатије понуде и плурализма институција
и облика.
Шести проблем чини проблем кадрова у образовању одраслих, јер се образовањем
одраслих баве професије који немају одговарајућа андрагошко-дидактичка-методичка знања и
вештине неопходне за тај рад. Тим је за овај проблем предложио две групе мера: опште и
посебне. Две су опште предложене мере: иницијална припрема наставника, педагошко –
психолошко – дидактичка – методичка, треба да се обавља на матичним факултетима и
потребно је развити систем професионалног напредовања у каријери наставника и
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дефинисати квалификационе нивое (врсте наставничких звања), као и развити систем
стандарда и норми за њихово постизање. Што се тиче посебних мера за област образовања
одраслих, њих је три. Прва мера је развој Одсека за андрагошко-психолошко и дидактичкометодичко образовање наставника на Филозофском факултету у Београду. Друга мера је
израда програма и модула за оспособљавање и усавршавање наставника и сарадника који раде
у различитим областима образовања одраслих и оспособљавање наставника за рад у подручју
образовања одраслих. Последња, трећа мера је израда програма и модула оспособљавања и
усавршавања за менаџменд у образовању одраслих.
Седми проблем је одсуство систематског праћења подручја образовања одраслих,
односно: институција, програма, полазника, наставника. Мере које се предлажу за решавање
овог проблема су: да Савезни и Репбулички завода за статистику у комплекс регистровања и
праћења образовања поново укључе делатност образовања одраслих; Министарство просвете
треба да усагласи индикаторе статистичког праћења образовања са међународним
стандардима и захтевима; пројекат креирања и стварања базе података о андрагошким
институцијама, организацијама, програмима, наставницима и полазницима.
Тим је идентификаовао и посебне проблеме који се јављају у образовању одраслих и
предложио мере за њихово решавање. Први проблем је везан за формални систем образовања
који је затворен за одрасле. У оквиру образовања одраслих са формалним системом
образовања, први је проблем основног образовања одраслих. Школа за основно образовање
одраслих има укупно 19, полазници су прерасли основци, програм је идентичан редовним
основним школама, с тим што су неки делови „механички“ скраћени. Као решење Тим
предлаже седам мера: развијање система друштвених мера за подстицање описмењавања и
стицања потпуног основног образовања код одраслог становништва; решавање имовинско –
правног статуса код школа за основно образовање одраслих и њихово материјално – техничко
опремање; развијање методологије и стандарда за израду наставних програма, уџбеника и
других материјала за учење у основном образовању одраслих; пројекат развијања различитих
модела описмењавања и основног образовања одраслих који би били прилагођени различитим
старосним категоријама и које би могле да реализују различите институције у складу са
дефинисаним стандардима – редовне основне школе, школе за образовање одраслих, радни,
народни и отворени универзитети; развијање различитих модела наставе основног образовања
одраслих, прилагођених индивидуалним потребама,

условима локалне заједнице и

институцијама; пилот пројекат за развијање система основног образовања одраслих,
истовремено стицање основног образовања и оспособљавање за мање сложена занимања;
пилот пројекат развијања различитих модела постописмењавања тј. програми намењени
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онима који имају потпуно основно образовање, а који нису укључени у облике даљег
образовања.
Поред проблема осовног образовања одраслих, јавља се и проблем са средњим
школама, системом вишег и високог образовања, а исто тако и са стручним образовањем,
оспособљавањем и усавршавањем одраслих.
Мере које би требале да ублаже проблеме у неформалном систему образовања
одраслих су следеће: регулисање статуса институција за неформално образовање у условима
убразане приватизације, а најоптималнија заштита интереса државе је задржавање ових
институција у статусу јавних установа; регулисање финансирања и пореске политике према
институцијама неформалног образовања и невладиних организација које се баве образовање
одраслих; коришћење и афирмација мултимедијског образовања у појединим подручјима
образовања одраслих; подршка формалном, неформалном и невладином сектору за израду
програма и прјеката; образовања за социјалну партиципацију; развој нових облика
неформалног образовања.
По попису из 2002. године у Србији је било 232.925 неписмених лица, што је 3,5% од
укупног становништва старијег од 10 година. Готово ¾ неписменог становништва је из
ванградских насеља, у којима живи око 44% укупног становништва Србије. Удео неписмених
старијих од 10 година у градским насељима Србије износи 1,6%, насупрот уделу од 5,9% у
осталим насељима. Неписменост је и даље у већој мери карактеристика женског
становништва. Према подацима из 2002. године у Србији било је 35.271 неписмених
мушкараца и чак 197.654 жене, или 1,1% неписмених мушкараца и 5,7% жена унутар
становништва старијег од 10 година.Од укупног броја неписмених у Србији готово ¾ је
старије од 65 година.26 Структура становништва старијег од 15 година према школској спреми
даје нам следећу слику на основу пописа из 2002. године: без школске спреме 357.552 или
5,66%, са непотпуним основним образовањем 1.022.974 или 16,8% и са основним
образовањем 1.509.462 или 23,88 становника.27
Период образовне политике од 2004. до 2008. године поклопио се са другом врстом
политичких изазова. Овај период је у том смислу обележио распад државне заједнице Србије
и Црне Горе, одвајање и проглашење самосталности Црне Горе, преговори о статусу и
проглашење независности Косова. Ови догађаји су поново скренули друштвену пажњу на
друге проблеме и поново гурнили цело образовање, укључујући и образовање одраслих у
други план.
26
27

Сем тога, 2006. године дошло је до суспензије преговора о Споразуму о

Слика неписмености у Србији, Демографски преглед, 16, Београд, 2003, 1 - 4
Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, 20.
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стабилизацији и придруживању ЕУ, што је за образовање одраслих значило изостанак
орјенатције према европским стандардима и достигнућима. Донет је Закон о изменама и
допунама о основама система образовања и васпитања ( Службени Гласник, бр. 58/04) којим
се акценат ставља претежно на садржаје (нефлексибилне и са мало могућности
прилагођавања), а не на исходе.28 У области образовања централна питања су постала
искључиво школство и образовање деце и омладине, док се образовање и учење одраслих не
посматра као развојни потенцијал и инструмент социјално – економског развоја.
Када се говорим о владиним институцијама које служе за унапређење образовања
одраслих свакако треба споменути Завод за унапређење васпитања и образовања, који је
основан 2004. године, а у оквиру кога се налазе две организационе јединице посебно
занимљиве за андрагошку праксу: Центар за стручно образовање и образовање одаслих и
Центар за професионални развој запослених у образовању. У оквиру Центра за стручно
образовање и образовање одаслих ради се на изради Националног квалификационог оквира
који се креира тако да имамо утицај европске образовне политике на националну политику
образовања одраслих. Поред Завода за унапређење васпитања и образовања основан је још
један завод, а то је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Кључне
активности овог Завода су: дефинисање стандарда у образовању, вредновање образовања и
обука учесника у систему образовања. Ове институције су пружале стручну подршку развоја
система образовања одраслих.
Влада Републике Србије усвојила је 28. децембра 2006. године још један стратешки
документ који је од великог значаја за образовање одраслих. У питању је Стратегија
образовања одраслих, чију основу чине документи УНЕСЦО-а и документи ЕУ. У Стратегији
је истакнуто да се образовање одраслих посматра као основни инструмент за социјално еконсомску трансформацију и развој. То је значило да: треба одговорити на потребе тржишта
рада и потребе појединаца за знањима и вештинама; повећа вредност људског капитала и
створи базичну подршку за одрживи социјално-економски развој земље и њену интеграцију у
глобалну, посебно европску економију; омогући појединцима пуну социјалну партиципацију
и могућност већег запошљавања и способности да буду активни и конкурентни на тржишту
рада;

увећа професионалну мобилност и флексибилност радно активног становништва

(кретање кроз свет рада, професије и квалификације); предупреди социјалну искљученост и
маргинализацију, ојача социјалну кохезију и осећање припадности и идентитета; подржи
индивидуални развој и самоиспуњење. Основна сврха стратегије образовања одраслих је
Снежана Медић, Катарина Поповић, Мирјана Милановић, Национални извештај о развоју и стању образовања
и учења одраслих. Србија: Шеста међународна конференција о образовању одраслих, Друштво за образовање
одраслих, 1.
28
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изградња друштвеног амбијента и основних механизама за образовање и учење одраслих и
креирање система за образовање и обуку одраслих (укључујући и институције и механизме за
подршку и развој) чије су основне карактеристике: релевантност, флексибилност, ефикасност
и ефективност, доступност и одрживост. Стратегијом се постављају четири циља у
образовању одраслих, а то су:
1. Успостављање ефикасних начина партиципације социјалних партнера у подручју
образовања одраслих. То се намерава постићи кроз три задатка: Закључивање споразума о
социјалном партнерству у стручном образовању и обуци,оснивање савета за стручно
образовање и обуку, оснивање локалних савета за развој људских ресурса;
2. Дистрибуција надлежности и одговорности за образовање одраслих међу
релевантним министарствима. У оквиру овог циља треба да: развија капацитете за управљање
и подршку образовања одраслих, утврђује модел и ,механизме финансирања програма
образовања одраслих, утврђује начин контроле и управљање институцијама за образовање
одраслих;
3. Развој разноврсних програмских опција и унапређење доступности образовања
одраслих. Задатци овог циља су: развој програма основног образовања одраслих и развој
програма стручног образовања и обуке;
4. Унапређење капацитета и квалитета образовања и обуке одраслих. Овај циљ има
шест задатака, а то су: доношење закона о образовању одраслих и одговарајућих
подзаконских аката, успостављање система финансирања образовања одраслих, утврђивања
стандарада образовања и обуке, успостављање система акредитације и сертификације,
успостављање система саветовања и вођења, успостављање система за контролу квалитета
програма образовања и обуке.
У тексту су даље набројани задаци, а наводе се и циљне групе одраслих. Ради се о:
неписменим лицима и лицима без потпуног основног образовања; лица без занимања и
квалификација; незапослени; технолошки вишкови; запослени; посебно категорије које су
под ризиком губитка посла, предузетници и лица која започињу приватни посао; лица са
посебним потребама; етничке мањинске групе, посебно Роми; жене и на крају сеоско
становништво. Финансирање је увек било проблем у образовању одраслих, а Стратегијом се
планира успостављање система финансирања образовања одраслих, кроз финансирање из:
буџета Републике Србије, буџета јединица локалне самоуправе, предузећа/привредних
друштава и приватних послодаваца, појединаца, удружења и међународних организација и
програма.
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На крају Стратегије предвиђено је да ће акциони план за спровођење ове стратегије
Влада утврдити до 30. априла 2007. године. Акциони план за спровођење стратегије
образовања одраслих у Републици Србији донет је тек 2009. године. Исте године донет је и
Закон о основама система образовања и васпитања. Оно што је значајно у овом закону, а
налази се у члану 117. јесте да се уводи институција андрагошког асистента, који пружа
подршку одраслима за укључивање у систем образовања и помоћ у отклањању тешкоћа у току
образовања, помоћ наставницима и стручним сарадницима у остваривању програма
образовања, сарађује са локалним партнерима у јединици локалне самоуправе ради
остваривања права одраслих, а посебно из осетљивих и посебних циљних група за
укључивање у образовни процес и стицање образовања.
Стартегију развоја образовања до 2020. године Влада Републике Србије донела је 2012.
године. Ова стратегија се бави утврђивањем сврхе, циљева, праваца, инструмената и
мехнаизма развоја система образовања у Републици Србији. У стратегији је систем
образовања разложена на следеће образовне подсистеме:
1. Друштвена брига о деци и предшколско васпитање и образовање
2. Основно образовање и васпитање
3. Опште уметничко и средње васпитање и образовање
4. Средње стручно образовање и васпитање
5. Основне и мастер академске студије
6. Докторске студије
7. Струковне студије
8. Образовање наставника
9. Образовање одраслих
У стратегије је наглашено да се образовање одраслих тиче нивоа од основног до виског
образовања.
Овом стратегијом утврђени су циљеви дугорочног развоја образовања: повећање
квалитета процеса и исхода образовања, повећање обухвата становништва Републике Србије
на свим нивоима образовања, достизање и очување релевантности образовања и повећање
ефикасности употребе свих ресурса образовања. Оно што је истакнуто у овој стратегији, а што
је важно када је у питању образовање одраслих, јесте чињеница да је потребно да најмање 7%
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популације одраслих у Републици Србији буде обухваћено програмима образовања одраслих
до 2020. године.
Иако је у Србији још 1958. године уведено обавезно бесплатно основно образовање,
још увек постоји велики проблем неписмености у Србији. У стратегији је истакнуто да око 5%
генерације не уписује основну школу, а око 95% уписане деце завршава основну школу.
Ситуација је још драматичнија ако се узму обзир маргинализоване групе, посебно Роми и
сеоска деца. Како би се изборила са проблемом неписмених Влада предлаже спровођење
оптимализације мреже основних школа, што подразумева очување малих сеоских школа, уз
проширивање њихових делатности, како би постале мултифункционални центри. Предлаже се
укидање школа за основно образовање одраслих и преношење те функције на редовне основне
школе. Редовне школе би биле оспособљене за рад са одраслим неписменим особама и
спровођење концепта функционалног основног образовања одраслих.
Потребу за увођењем функционалног основног образовања одраслих као активне мере
у систем образовања Републике Србије истичу актуелни подаци о образовној структури
становништва старијег од 15 година. Према подацима Пописа из 2011. године 2,68%, тј. преко
164.884 становника старости 15 година и више, нема завршен ниједан разред основне школе,
677.499 или 11% популације има непотпуно основно образовање, а 1.279.116 или 20,76%
становника има завршену основну школу. Ово значи да чак 34,4% становника Републике
Србије, тј. око 2,1 милион лица има само стечено основно образовање или мање од тога. Од
укупног становништва старијег од 10 година било је 127.463 неписмених, односно 1,96 %.
Функционално основно образовање одраслих29 је развијено уз подршку Пројекта
„Друга шанса“ - Развој система функционалног основног образовања одраслих у Србији. Овај
пројекат финансирала је Европска унија са 4 милиона евра бесповртане помоћи, а корисник
пројекта било је Министарство просвете и науке Републике Србије. Циљ овог пројекта је да се
изгарди модеран систем функционалног основног образовања у Србији који ће допринети
запошљавању радне снаге, као и смањењу сиромаштва, друштвеној кохезији и економском
развоју земље. У оквиру пројекта „Друга шанса“ од 2011. до 2013. године спроведено је
ФООО за 4.000 одраслих учесника преко 15 година старости, без завршеног основног
образовања и стручне оспособљености. Резултати пројекта „Друга шанса“ ће омогућити да се
концепт ФООО као системско решење уведе у укупан систем образовања и васпитања у
Републици Србији.

29

У даљем тексту ФООО
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Основни подзаконски акт на основу кога се остваривао Програм огледа ФООО је
Правилник о програму огледа функционалног основног образовања одраслих који је објављен
у „Службеном гласнику РС - Просветном гласнику“, бр. 6/2011, од 18. јула 2011. године, чиме
су обезбеђене програмске основе за остваривање новог наставног плана и програма основног
образовања одраслих и програмске основе за остваривање стручних обука након основног
образовања. На тај начин у систем образовања уведен је модел образовања у коме одрастао
истовремено стиче основно и одговарајући облик стручног образовања.
У целини гледано, огледна примена овог програма подржана је сетом неопходних
докумената којима се обезбеђује уједначен приступ учесника, реализација наставног плана и
програма и припремљеност наставника и сарадника за учешће у програму. Пре почетка прве
фазе огледа сачињена су, усвојена и објављена следећа документа:
1. Правилник о програму Огледа функционалног основног образовања одраслих,
„Службени гласнику РС - Просветном гласнику“, бр. 6/2011, од 18. јула 2011. године
2. Правилник о врсти образовања наставника који остварују програм огледа
функционалног основног образовања одраслих и
3. Решење министра о „Интегралном програму обуке за остваривање функционалног
основног образовања одраслих“.
Остваривање Програма огледа ФООО започело је школске 2011/2012. године, након
Јавног позива на Конкурс за остваривање Програма огледа функционалног основног
образовања одраслих у основним школама и школама за основно образовање одраслих, који је
расписало Министарство просвете. Одабир 80 основних школа завршен је након јавног позива
и за сваку годину пилота, одабрано је 40 основних школа од стране Комисије коју је именовао
министар. Укључивање првих 40 основних школа отпочело је одмах. Пројектни тим је развио
процедуре за укључивање 40 основних школа у пилот ФООО, чија је имплементација
започела од септембра 2012. У oглед укључена укупно 71 школа која испуњава постављене
критеријуме , 37 у првој и 34 у другој фази. Разлози одустајања школа леже углавном у
недовољном броју наставника или полазника.
Према доступним извештајним подацима, 1.584 полазника је завршило прву огледну
годину. Стопа осипања међу полазницима, укључујући оне који нису заправо ни започели са
процесом наставе након уписивања у ФООО, била је висока у школској години 2011/2012. и
износила је 41%, односно 1.106 од 2.700 евидентираних полазника. Подаци за другу годину
oгледа показују сличну тенденцију: од значајног броја уписаних у септембру 2012. године,
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982 полазника је напустило процес образовања до јануара 2013. године. Први циклус је
напустило 307 (31,26%), други 387 (39,40%) и трећи 288 (29,32%) полазника. Подаци
прикупљени у процесу праћења у овом периоду, показују да је укупна стопа партиципације
полазника ФООО 60% . Посматрајући обе школске године примене oгледа ФООО (2011/12. –
2012/13), подаци показују да је, уместо планираних 4.000 полазника, у програм
уписан/пријављен укупно 6.241 полазник. У оквиру 37 школа у првој фази, укупно је
евидентирано као заинтересовано за похађање 2.700 полазника школске 2011/2012. године, а
1.584 њих је успешно завршило ФООО. Ниво непохађања није превазишао очекивања и био је
држан под сталном контролом. Напредак полазника је доказан на завршном испиту на коме је
учествовало 517 полазника од укупно 596, колико је завршило трећи циклус ФООО. Укупно
4.541 полазник је уписан/пријављен школске 2012/2013 године.30
Доношењем Закона о образовању одраслих који требло је регулисати неколико
кључних ствари:
а) Стандардизацију у образовању одраслих,
б) Акредитацију квалификација,
в) Акредитацију и сертификацију институција и организација у области образовања
одраслих,
г) Признавање претходног учења.
Нацрт Закона о образовању одраслих је одобрила Влада и послат је у скупштину
крајем 2011.године. Претпостављало се да ће предлози за законске измене и допуне који
настану као резултат огледа концепта функционалног основног образовања одраслих, у
оквиру пројекта „Друга шанса“ - Развој система функционалног основног образовања
одраслих у Србији постати део реформе образовања одраслих.
Усвајање Закона о образовању одраслих било је предвиђено Акционим планом за
спровођење стратегије развоја образовања одраслих у Републици Србији за 2009. годину, а
усвојен је са четири године закашњења – 2013. године. На седници Петог ванредног заседања
Народне скупштине Републике Србије која је одржана 25. јуна 2013. године, Усвојен је Закон
о образовању одраслих, први пут у историји Србије. Овим законом уређује се образовање и
целоживотно учење одраслих као део јединственог система образовања у Републици Србији.
Овај закон предвиђа да ФООО постаје саставни део редовног школског система, омогућавање
Процена остварености циљева и исхода Програма функционалног основног образовања одраслих, Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања, 2013, 23-24.
30
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побољшања образовне политике, а тиме и бољу упосленост и смањење сиромаштва. Примена
овог закона започета је 1. јануара 2014. године. Разлози за доношење овог закона јесу
неповољна образовна структура становништва на основу пописа из 2002. и 2011. године. Тим
законом је омогућено стицање квалификација током читавог живота и створени су услови за
признавање квалификација стечених кроз неформално учење. Закон, између осталог,
омогућава ангажовање андрагошких асистената за потребе образовања одраслих. Предиђено
је да се образовање одраслих остварује као формално образовање, неформално образовање и
информално учење. Формално образовање обухвата основно и средње образовање, током
неформалног образовања стичу се способности и вештине усмерене на лични развој одраслих,
рад и запошљавање, као и социјалне активности. Информално учење је процес самосталног
стицања знања, вредности, ставова, способности и вештина, у свакодневном животу, радном и
социјалном окружењу. Одрасли који стичу основно образовање јесу лица старија од 15
година, док одрасли који стичу средње образовање јесу лица старија од 17 година. У
обезбеђивању, праћењу и унапређивању квалитета образовања одраслих учествују:
Национални просветни савет, Савет за стручно образовање и образовање одраслих,
министарства надлежна за послове образовања, привреде, запошљавања, рада, социјалне и
омладинске политике, регионалног развоја и друга министарства, Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања,
организација надлежна за послове запошљавања, други органи и организације, у складу са
законом. Овим законом уређена је организација и остваривање активности образовања
одраслих, евиденције о полазницима и кандидатима; успеху полазника и кандидата;
испитима; остваривању програма;

лицима радно ангажованим у образовању одраслих и

јавним исправама. Закон се бави плановима и програмима образовања одраслих, статусом
полазника и кандидата. Закон предвиђа да одрасли не плаћа трошкове за стицање основоног
образовања и првог занимања, а за остале активности образовања одраслих трошкове сносе
полазници и кандидати програма, послодавци код којих су запослени, организација надлежна
за послове запошљавања или друга заинтересована правна и физичка лица.

Законом је

регулисано и питање запослених и радно ангажованих у образовању одраслих, односно
питање наставника, стручних сардника, педагошких и андрагошких асистената, питање
радног односа и стручног усавршавања. Закон се бави и годишњим планом основног
образовања одраслих, планирањем и финансирањем образовања одраслих, надзором и
казненим одредбама.
Србија је у периоду од 2000. – 2002. године започела реформске процесе и тада је
највише рађено на стратешком развоју образовања. Донета су документа која су требала да
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буду показатељ у ком смеру ићи. У Србији су 2003. године први пут отворени европски
фондови, што је говорило да је Европа била спремна да помогне земљама у реформама
националних система, да одваја и улаже средства у оне сегменте развоја образовања одраслих
за које и сама сматра да су битни, а то су вештине и компетенције. Србија је кроз пројекат
„Друга шанса“ започела решавање тог питања. Овај пројекат је успео да се одржи, о чему
сведочи и то што је и након пројекта настављена реализација програма, у школе се уписују
одрасли, има више полазника него када се водио пројекат. Овај период обележило је
доношење неколико стратегија и различитих докумената који се односе на образовање
одраслих. На крају доношењем Закона о основном образовању одраслих, који је почео са
применом од 1. јануара 2014. године, програм „Друга шанса“ је законом преведен у редован
систем образовања. На крају може се констатовати да је српска политика образовања
одраслих про-европски орјентисана.
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Графикон 1. Становништво према школској спреми старо 15 и више година у
пописима од 1953. до 2011. године
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Графикон 2. Неписмено становништво старо 10 и више година према пописима од 1948. до
2011. године
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