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ПОЈАМ	ЦИЉЕВА	ОБРАЗОВАЊА	И	УЧЕЊА�

Резиме

Образовање је по својој природи интенционална делатност, те је сам 
концепт образовања без осмишљавања његових циљева аналитички нејасан. При 
томе, питање образовних циљева несумњиво је филозофске природе и повезано 
са вредносним судовима. У том оквиру, у раду се проучавају основне детерминан-
те циљева образовања и учења и анализирају вишеструке функције образовних 
циљева. Будући да су циљеви образовања и учења бројни и разноврсни, у раду се 
отвара и питање њиховог међусобног односа, односно питање хијерархичности 
образовних циљева. Закључује се да се општи циљеви образовања неминовно 
постављају широко и вишезначно, те да се могу посматрати као визије могуће 
будућности. Међутим, образовна политика мора бити прецизна, конкретна и 
јасна. Овде се ради о потреби изналажења неке врсте међупрелаза или барем 
неког поузданог вођства. То обично обезбеђују општеприхваћени филозофски 
или религијски системи, као и традиција. Из њих се могу извлачити правила и 
принципи, систематски уређени како би водили оне који исказују и кодификују 
циљеве формулисане у законима.

Кључне речи: циљеви образовања и учења, вредности, теорије васпи-
тања

Образовање	је	по	својој	природи	интенционална	делатност,	те	је	сам	кон-
цепт	образовања	без	осмишљавања	његових	циљева	аналитички	нејасан.	У	том	
оквиру,	проблем	циљева	образовања	представља	једно	од	фундаменталних	пи-
тања	педагогије.	Циљеви	образовања	и	учења	представљају	опсежне	феномене	
1	 	Рад	је	настао	у	оквиру	теме	Циљеви образовања и учења у условима друштвених промена	која	је	
део	пројекта	бр.	149009	под	називом Европске димензије промена образовног система у Србији,	
Одсека	 за	 педагогију,	Филозофског	факултета	 у	Новом	Саду,	 а	 који	финансира	Министарство	
науке	и	заштите	животне	средине	Републике	Србије.
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који	се	односе	на	природу	и	суштину	човека	и	његовог	очовечења,	на	природу	и	
суштину	друштва	и	његове	структуре	(Савићевић	2002,	139).	Питање	образовних	
циљева	несумњиво	 је	филозофске	природе	и	 јасно	 је	повезано	 са	 вредносним	
судовима.

У	целини	посматрано,	циљ	означава	тачку,	границу	до	које	се	жели	доћи,	
приближавање	одређеном	стању	или	односима	које	треба	остварити,	домет	до	
којег	треба	доћи	у	некој	активности	или	ситуацији	понашања.	Он	обично	исказује	
уопштене	наде,	очекивања	која	указују	на	неку	врсту	кратке	утопије	будућности,	
на	аспирације	означене	у	најширем	временском	року	–	на	пример,	успостављање	
одређеног	друштвеног	система,	обезбеђивање	истинске	демократије,	једнакост	за	
све	грађане	(Ђорђевић	1993,	9).	У	области	образовања,	циљеви	описују	у	најши-
рем	смислу	егзистенцијалне	компетенције	особе	које	она	може	стећи	развојем	
(уважавајући	њене	предиспозиције,	услове	средине	и	идеале),	а	које	су	потребне	
за	смислени	живот	(Мушановић	1997,	69).

Значај	питања	циљева	образовања	и	учења	произилази	из	њихових	више-
струких	функција.	Реч	је	о	томе	да	циљеви	образовања	и	учења	представљају,	пре	
свега,	референтне оквире	у	односу	на	које	се	све	образовне	активности	пореде,	
евалуирају	и	процењују.	Ефикасност	система	зависи	од	овог	аспекта,	будући	да	
стална	расположивост	свеобухватних	референтних	тачака	осигурава	оптимално	
деловање.	Даље,	циљеви	имају	регулаторску	функцију.	Они	треба	да	утичу	на	
избор	средстава	долажења	до	циљева,	јер	није	свако	средство	прихватљиво.	Дру-
гачије	речено,	они	имају	функцију	спречавања	неадекватности	између	циљева	и	
средстава.	Такође,	они	имају	и	организациону	функцију.	Циљеви	образовања	и	
учења	обезбеђују	рационалну	организацију:	структуре	школа,	програма,	метода,	
наставних	средстава,	образовања	наставника,	планирања	и	истраживања.	Циље-
ви	делују	и	координирајуће.	Они	представљају	врх	пирамиде	према	којем	треба	
да	конвергирају	сви	путеви	образовне	реалности.	На	тај	начин	они	обезбеђују	
координацију	деловања	свих	актера,	а	тиме	и	економичност	у	коришћењу	енер-
гије	за	њихово	постизање.	У	том	оквиру,	они	имају	и	функцију	интеграције	и	
мобилизације.	Циљеви	образовања	и	учења	су	и	проспективне	природе.	То	значи	
да	у	одређеним	околностима	човек	идентификује	околности	у	којима	се	налази,	
али	их	и	дистанцира	придајући	им	одређени	смисао,	одређујући	унапред	(пројек-
тујући)	ток	и	резултат	свог	деловања	као	и	самог	себе.	Дакле,	циљеви	инспири-
шу	садашњост	и	стимулишу	грађење	будућности.	Уз	то,	они	указују	на	основна	
вредносна	 опредељења	 друштва	 и	 осигуравају	 континуитет вредности.	 Они	
прекорачују	време	и	повезују	прошлост,	садашњост	и	будућност.	Циљеви	обра-
зовања	и	учења	егзистирају	у	свим	временима	и	представљају	извор	сигурности,	
као	и	извор	смањивања	људске	анксиозности	(Roller	1980,	208–9).	Уопште	узев,	
може	се	рећи	да	циљеви	образовања	и	учења	стимулишу	целокупну	образовну	
делатност	и	постављају	одређене	захтеве	пред	наставнике	и	ученике	како	би	они	
у	највећој	мери	остварили	оно	што	ти	циљеви	предвиђају	или	претпостављају.

Када	је	реч	о	циљевима	образовања	и	учења	неминовно	се	отвара	питање	
ко	их	одређује.	Основне	детерминанте	циљева	познате	су	из	уџбеника.	Тако	на	
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пример,	неки	аутори	(Трнавац	1995)	истичу	да	друштвена заједница,	пре	свега,	
својим	друштвеним	уређењем,	унутрашњом	структуром	и	организацијом,	поло-
жајем	појединца	и	 перспективама	 које	 отвара	 појединим	 социјалним	 групама,	
утиче	на	природу	и	формулацију	циљева.	На	њих	утиче	и	природа и карактер 
људског рада	(развијеност	средстава	рада,	научно-технолошки	и	производни	ниво	
рада,	поделе	у	раду	и	изазване	радом,	положај	појединца	у	сфери	продукционих	
односа), идеолошка, политичка схватања и систем вредности (које	 одређено	
друштво	и	појединци	прокламују	и	стварно	прихватају),	схватање човека и ње-
гове природе	(спремност	да	се	омогући	самореализација	личности	путем	одређе-
них	друштвених	односа	и	система	образовања),	традиција (којом	се	обезбеђује	
континуитет	 прошлости,	 садашњости	 и	 будућности),	 стање педагошке науке, 
сродних наука и изграђености система образовања	(посебно	школства)	и	инте-
реси	и	амбиције	самих личности	које	су	актери	образовања.

Међутим,	често	се	дешава	да	се	циљеви	образовања	и	учења	јавно	не	декла-
ришу,	па	се	говори	о	„прикривеним	циљевима”,	о	којима	би	такође	требало	водити	
рачуна	(Исто,	31).	Реч	је	о	томе	да	образовање	није	вредносно	неутрална	актив-
ност,	 већ	подразумева	настојање	актера	који	 га	одређују	и	у	њему	учествују	да	
формирају	код	појединаца	одређен	склоп	особина,	ставова,	вредносних	усмерења.	
Стога	је	несумњиво	да	владајућа	група	(или	групе)	која	управља	целином	друш-
твених	процеса,	одређује	у	највећој	мери	правце	и	циљеве	у	области	образовања	
–	некада	отворено	и	непосредно,	а	некада	посредно,	преко	стручњака	и	стручних	
институција	 (Кузмановић	1993,	54).	Док	 је	у	ауторитарном	политичком	систему	
прилично	очигледно	да	циљеве	образовања	бирају	људи	који	су	на	власти,	у	демо-
кратским	друштвима	ситуација	је	мање	јасна.	Овде	избор	циљева	образовања	про-
изилази	из	компромиса	између	представника	народа,	бирократије	коју	народ	бира,	
притисака	група	(мање	или	више	познатих)	и	стручњака	за	које	се	претпоставља	
да	представљају	академско	тело.	У	оваквом	контексту,	јавно	мњење	има	нејасну	
улогу,	 коју	 је	 тешко	проценити,	 али	која	 је	 вероватно	прилично	мала.	У	сваком	
случају,	опет	политички	систем	има	право	бирања.	Суштина	је	у	томе	да	циљеви	
могу	да	подржавају	аспирације	свих	само	онда	када	се	достигне	степен	на	којем	
је	 демократичност	 потпуно	 заступљена.	 У	 таквим	 условима	 могућа	 је	 потпуна	
комуникација	међу	људима	који	учествују	у	планирању	и	извршавању	образовних	
акција.	Међутим,	мало	је	вероватно	да	се	може	постићи	потпуна	сагласност	педа-
гога,	психолога,	филозофа,	политичара,	социолога,	родитеља,	наставника,	учени-
ка	и	других.	Али,	напредак	у	том	правцу	може	се	постићи	само	ако	се	схвати	да	
потпуна	сагласност	у	погледу	циљева	не	значи	ауторитативно	постављање	циљева	
–	плурализам	је	одговор	(Де	Ландшир	1986,	7–8).

Дакле,	циљеве	могу	постављати	спољашњи	фактори	–	држава	која	обликује	
образовну	политику,	политичка	партија	на	власти,	а	то	могу	бити	и	оснивачи	об-
разовне	установе.	Такође,	то	могу	бити	и	наставници	и	ученици	на	основу	међу-
собног	договора.	У	том	оквиру	може	се	говорити	о	спољашњим	и	унутрашњим	
циљевима	 образовања	 и	 учења.	У	 првом	 случају	 реч	 је	 о	 „инструменталним”	
циљевима.	Њихова	суштина	огледа	се	у	вредновању	знања,	образовања	и	учења	
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као	средства	за	достизање	одређеног	циља.	Настоји	се	да	образовање	буде	ко-
рисно,	да	има	неку	практичну	вредност.	Унутрашњи	циљеви	доприносе	расту	и	
развоју	личности,	те	су	усмерени	на	духовно	и	интелектуално.	Они	доприносе	
да	човек	живи	пунији	и	 смисаонији	живот,	 и	 зато	имају	унутрашњу	вредност	
(Савићевић	2002).

Неки	аутори	(J.	I.	Goodlad,	према:	Marsh	1994,	107)	деле	циљеве	образовања	
на академске, професионалне, друштвене (грађанске и културне)	 и персоналне.	
Академски	циљеви	се	деле	у	две	групе:	циљ	овладавања	базичним	способности-
ма	и	процесима,	и	циљ	интелектуалног	развоја.	Професионални	циљеви	тесно	су	
повезани	са	помоћи	при	избору	занимања	и	са	одлучивањем	на	основу	добре	оба-
вештености.	Они	укључују	и	развијање	навика	и	ставова	о	партиципирању	у	еко-
номском	животу.	Друштвени,	грађански	и	културни	циљеви	укључују	разумевање	
међу	људима,	партиципацију	грађана,	енкултурацију,	моралан	и	етичан	карактер.	
Персонални	циљеви	укључују	емоционалну	и	физичку	добробит,	стваралаштво,	
естетско	изражавање	и	самоостварење.	Ти	циљеви	наглашавају	свест	о	себи	и	са-
моразвој,	односно	укључују	све	оно	што	значи	бити	људско	биће.	Будући	да	се	
академски,	професионални	и	друштвени	циљеви	односе	на	одређивање	елемената	
у	погледу	знања,	стручности	и	друштвене	одговорности,	они	се	могу	сврстати	и	
у	спољашње	циљеве	образовања	и	учења.	Овде	се	уочава	сва	сложеност	питања	
циљева	образовања	и	учења,	јер	и	академски	и	професионални	циљеви	могу	бити	
укључени	у	персоналне.	Комплексност	овог	питања	огледа	се	и	у	парадоксу	који	
настаје	између	задовољења	потреба	тржишта	и	захтева	демократског	друштва.

Будући	 да	 су	 циљеви	 образовања	 и	 учења	 бројни,	 неминовно	 се	 отвара	
питање	њиховог	међусобног	односа.	Реч	је	о	томе	да	се	пред	савременим	образо-
вањем	налази	проблем	антиномије	циљева	образовања	у	чијим	се	основама	по-
некад	налазе	конкурентске	вредности.	У	том	контексту,	Џ.	Брунер	(Bruner	2000)	
говори	о	три	антиномијске	противречности	у	циљевима,	наглашавајући	да	је	реч	
о	паровима	истина	које	се	ипак	супротстављају	 једна	другој.	Прва	антиномија	
односи	се	на	питање	да	ли	је	функција	образовања	да	омогући	људима	да	функ-
ционишу	у	складу	са	својим	пуним	потенцијалом	или	 је	функција	образовања	
репродуковање	 културе,	 промовисање	 друштвених,	 политичких	 и	 културних	
циљева	(антиномија индивидуалног остварења наспрам очувања културе).	Дру-
га	 антиномија	 одражава	 два	 противречна	 схватања	 о	 природи	и	 употреби	 ума	
и	огледа	се	у	питању	да	ли	би	образовање	требало	да	буде	базирано	на	дифе-
ренцијалном	култивисању	прирођених	талената	оних	природно	најобдаренијих	
или	би	требало	дати	предност	опремању	свих	ученика	културним	оруђима	које	
их	могу	учинити	ефективнијим	(антиномија усмерености на таленте наспрам 
усмерености на оруђа).	Трећа	антиномија	односи	се	на	питање	да	ли	би	у	обра-
зовању	требало	дати	приоритет	вредностима	и	обичајима	културе	у	целини	или	
дати	приоритет	идентитетима	субкултура	које	је	чине	(антиномија универзализ-
ма наспрам партикуларизма).

О	противречностима	у	образовању	говори	и	П.	Супс	(Suppes	1995).	Овај	
аутор	говори	о	четири	антиномије	у	циљевима	образовања	које	се	огледају	у	пи-
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тањима:	да	ли	циљ	образовања	треба	да	буде	максимално	прилагођавање	околно-
стима	живота	или	максимално	постигнуће	сваког	појединог	детета	(антиномија 
прилагођавања);	 да	 ли	 у	 образовању	 треба	 тежити	 развоју	 општих	 сазнајних	
способности	или	треба	тежити	овладавању	специфичним	професионалним	веш-
тинама	(антиномија метода);	да	ли	школа	треба	да	буде	усмерена	на	дете	или	на	
курикулум	(антиномија детета);	да	ли	образовање	треба	да	буде	усмерено	на	
слободу	мишљења,	говора	и	избора	или	треба	да	буде	утемељено	на	дисциплина-
ма,	редовном	вредновању,	као	и	на	примени	високих	интелектуалних	стандарда	
(антиномија слободе).

Неки	 аутори	 (Еgаn	 2001)	 говоре	 да	 криза	 савремене	 школе	 произилази	
из	немогућности	уједињења	конфликтних	циљева	образовања.	Реч	је	о	томе	да	
је	 образовни	дискурс	 данас	прожет	 конфликтима	између	социјалне, академске	
и	персоналне димензије	образовања.	Инкомпатибилност	ове	три	димензије	(ис-
пуњење	 једне	 димензије	 често	 значи	 неиспуњење	 остале	 две)	 изазива	 сталну	
кризу	образовања.	Међусобна	супротстављеност	ових	димензија	рефлектује	се	
у	бројним	расправама	међу	заступницима	академског	курикулума	и	курикулума	
усмереног	 на	 дете,	 традиционалиста	 и	 прогресивиста,	 оних	 који	 се	 залажу	 за	
повратак	базичним	знањима	и	вештинама	и	оних	који	се	залажу	за	учење	из	ис-
куства,	оних	који	су	усмерени	на	продукт	и	оних	који	су	усмерени	на	процес,	со-
цијално	детерминисаних	школа	и	школа	које	обликују	друштво.	У	овом	контексту	
чини	се	да	је	област	образовања	подручје	неотклоњивих	противречности.	Реч	је	
о	томе	да	конфликти	о	циљевима	никада	нису	једноставно	конфликти	о	широко	
постављеним	општим	правилима.	То	су	конфликти	који	имају	филозофске	ди-
мензије.	Научна	истраживања	не	могу	решити	ове	антиномијске	противречности	
(оне	 захтевају	процену	од	 случаја	 до	 случаја),	 али	их	могу	идентификовати	и	
обезбедити	свеобухватнији	оквир	за	њихово	разумевање	и	промишљање,	што	све	
може	водити	ка	њиховом	разрешењу.

Велику	пометњу	у	образовном	дискурсу	обликује	и	хијерархичност	обра-
зовних	циљева.	Реч	је	о	томе	да	се	циљеви	могу	делити	на	опште	применљиве	
на	регионалном	и	глобалном	плану	и	посебне	применљиве	на	локалном	плану.	
Често	је	општи циљ	образовања	присутан	као	идеал.	Филозофија	је	традицио-
нално	увек	имала	улогу	у	обликовању	образовних идеала	и	њиховом	преношењу	
у	 праксу	 образовне	 активности.	 Идеали	 се	 тичу	 знања,	 моралности,	 људског	
значаја	и	идентитета.	Наставници	се	у	практичном	раду	ретко	сусрећу	са	таквим	
општеприхваћеним	погледима.	Универзални	идеали	јављају	се	у	безвременској	
ситуацији	и	сагласност	о	њима	тешко	се	постиже.	Идеали	који	се	односе	на	об-
разовање	јављају	се	у	форми	замисли	и	углавном	обухватају	вредносне	ставове	и	
судове	и	стреме	да	дају	правац	образовној	пракси.	Ови	идеали	садрже	прилично	
магловите	идеје	и	захтевају	тумачење	како	би	били	прихватљиви	за	практичаре.	
За	разлику	од	идеала,	циљеви	би	требало	да	буду	достижни,	не	без	тешкоћа.	Реч	
је	о	томе	да	су	идеали	израз	уверења	и	вредности,	а	циљеви	искази	о	намерама.	
Међутим,	док	су	циљеви	шири	филозофски	искази,	задаци	су	ужи,	краткороч-
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нији	и	специфичнији.	Понекад	се	користи	термин	општи задаци	и	тада	се	они	
приближавају	циљевима	(Савићевић	2002,	159).

Дакле,	циљеви	образовања	према	својој	суштини	могу	бити	удаљенији	или	
ближи,	општији	или	конкретнији.	Када	се	обликују	посебни циљеви образовања	
настоји	се	да	се	специфичније	одреде	најпожељнији	квалитети	–	интелектуални,	
морални,	емоционални,	вредносни.	Из	овог	става	произилази	да	циљеви	форму-
лишу	задатке	које	треба	извршити.	Општи	циљеви	варирају	у	односу	на	посебне	
циљеве,	узимајући	у	обзир	структуру	ученика	и	различите	околности	у	којима	
ће	 образовање	 бити	 организовано	 и	 реализовано.	 Посебни	 циљеви	 долазе	 до	
изражаја	у	процесу	наставе.	Наставник	треба	да	буде	у	стању	да	преведе	циљеве	
у	појединачне задатке	за	наставу	(Исто).	Задацима	се	одређује	оно	шта	би	уче-
ници	требало	да	знају	или	учине	након	што	су	прошли	наставну	јединицу	или	
неки	њен	део.	Овде	је	потребно	указати	да	предложени	телеолошки	категоријски	
нивои	нису	универзално	прихваћени.	Сагласност	по	том	питању	и	није	суштин-
ска.	Битно	је	увидети	разлику	у	нивоима	општости	образовних	циљева,	посебно	
када	се	врши	компарација	међу	њима.

Извесно	 је	 да	 однос	 образовних	 идеала,	 циљева	 и	 задатака	 представља	
однос	 општег,	 посебног	 и	 појединачног.	 Без	 концепта	 крајњег	 или	 идеалног	
циља	образовања,	појединачни	циљеви	или	појединачне	образовне	активности	
постају	логички	нејасне,	јер	се	оне	у	крајњој	линији	анализирају	и	потврђују	у	
односу	на	идеалне	образовне	циљеве.	Међутим,	о	томе	постоји	више	различитих	
мишљења.	Познато	је	да	је	један	од	најистакнутијих	заступника	идеје	о	унапред	
постављеним	 циљевима,	 Б.	 С.	 Блум	 (Bloom	 1981)	 са	 сарадницима	 још	 1956.	
године	хијерархијски	поставио	образовне	циљеве	у	когнитивном	и	афективном	
домену.	Циљеви	образовања	се	према	овој	таксономији	постављају	унутар	ку-
мулативног	хијерархијског	оквира,	што	 значи	да	 је	 овладавање	 једном	катего-
ријом	предуслов	савладавања	следеће,	комплексније	категорије.	Тако	на	пример,	
узлазну	хијерархију	когнитивних	категорија	чине:	знање,	разумевање,	примена,	
анализа,	синтеза,	евалуација.	Полазну	основу	ове	таксономије	представља	идеја	
да	се	унапред	одреде	понашања	ученика	која	ће	се	сматрати	пожељним	и	која	ће	
се	стога	у	наставном	процесу	уобличавати,	охрабривати	и	поткрепљивати.

Са	друге	стране,	велики	број	истраживача	се	противи	унапред	одређеним	
циљевима	(D.	G.	Arnstine,	E.	W.	Eisner,	J.	M.	Atkin,	према:	Шарановић-Божано-
вић,	Милановић-Наход	1996,	149)	тврдећи	да	бихејвиорални	циљеви	огранича-
вају	ученике	на	учење	специфичних	информација	и	вештина,	спречавајући	их	да	
постигну	најважније	исходе	наставе	као	што	су	на	пример,	креативност,	радозна-
лост	и	независно	учење.	Уз	то,	унапред	фиксирани	циљеви	спутавају	ученике	и	
наставнике	у	понашању	и	доводе	до	њихове	инертности.	Значајно	је	и	запажање	
да	 садржај	 таквих	програма	постаје	 само	инструменталан,	што	носи	ризик	да	
се	образовни	процес	претвори	у	индоктринацију	(Шарановић-Божановић	1995,	
78).	Поједини	аутори	(Педичек	1980,	229)	указују	да	су	таксономије	оперативних	
циљева	образовања	апликације	бихејвиористичке	теорије	чиме	се	покушава	на	
рачун	 операционализације	 циљева	 избрисати	 сврха	 или	 телос	 и	 тако	 постићи	
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„неутралност”	у	одређивању	вредности	образовног	процеса.	Јасно	је	да	различи-
та	мишљења	о	потреби	конкретизације	циљева	образовања	и	учења	произилазе	
из	теоријских	позиција	заступника	одређених	гледишта.

Претходна	проучавања	указују	на	сву	сложеност	питања	циљева	образо-
вања	и	учења.	Такође,	она	указују	на	потребу	њиховог	сталног	редефинисања	и	
мењања	у	складу	са	општим	друштвеним	променама	и	потребама	људи.	Тако	су	
на	пример,	политичке,	економске	и	друге	промене	у	нашем	друштву,	као	и	про-
мене	у	интересовањима	и	аспирацијама	људи	захтевале	и	промене	у	концепцији	
циљева	образовања	и	учења.	Учињени	су	бројни	покушаји	у	правцу	редефини-
сања	 циљева	 и	њиховог	 прилагођавања	 новим	 друштвеним	 и	 индивидуалним	
потребама.	Не	упуштајући	се	у	аналитички	поступак	изношења	низа	одређења	
циљева	који	се	јављају	у	нашој	савременијој	литератури,	издвојићемо	схватања	
неких	аутора.

У	 сврху	 потпунијег	 развоја	 личности	 појединца,	 повећања	 укупности	
компетенција	којима	располаже	друштвена	заједница,	подстицања	и	развијања	
грађанских	квалитета	и	усвајања	основних	друштвених	вредности,	Ј.	Ђорђевић	
(1993)	исказује	следеће	циљеве:	(1)	пружање	знања	и	вештина	неопходних	за	жи-
вот	и	рад	у	савременом	друштву,	(2)	оспособљавање	за	самостално	и	самоини-
цијативно	стицање	знања	и	самостално	процењивање	и	формирање	критичког	
мишљења,	(3)	креирање	услова	за	развој	различитих	потенцијалних	способности	
и	 талената,	 (4)	 складно	 и	 целовито	 развијање	 аутономне,	 хумане,	 толерантне,	
демократски	оријентисане	и	 социјално	одговорне	личности	 за	живот	у	плура-
листичком	друштву,	(5)	усвајање	и	развијање	универзалних	општеприхваћених	
друштвених	и	етичких	вредности,	и	(6)	неговање	осећања	припадности	нацио-
налној	и	широј	људској	заједници.

Узимајући	у	обзир	друштвене	промене	(процесе	демократизације	и	децен-
трализације,	 научно-технолошке	 и	 економске	 промене,	 дислокацију	 чинилаца	
образовања,	пораст	мултикултуралних	заједница)	Н.	Трнавац	(1993)	наглашава	
потребу	за	новим	приступом	у	формулисању	(начину	дефинисања)	циљева	обра-
зовања.	Уместо	гледања	на	циљ	као	на	готову,	статичну	и	удаљену	слику,	исти	ау-
тор	посматра	циљ	као	одлику	и	својство	самог	процеса	којим	се	долази	до	њега.	
Реч	је	о	потреби	за	напуштањем	старог	начина	утврђивања	статичних	циљева	и	
за	њиховим	усклађивањем	са	чињеницом	да	ниједна	етапа	развоја	није	завршена,	
већ	да	је	само	услов	за	следећу	вишу	и	нову.	У	том	оквиру,	овај	аутор	формулише	
неколико	основних	и	најопштијих	циљева:	(1)	свестрано	развијање	свих	потен-
цијала	личности	(наслеђених	и	стечених)	и	њихово	богаћење	и	обједињавање	у	
разноврсности,	(2)	развијање	критичке	способности	и	самосталности	личности	
у	опредељивању	за	различите	приступе	у	природним	и	друштвеним	наукама,	мо-
ралу	и	уопште	у	току	стицања	животног	искуства,	(3)	оспособљавање	личности	
за	стално	превазилажење	нивоа	незавршености	свога	развоја,	 (4)	омогућавање	
да	личност	кроз	 активност	развија	и	 стално	усавршава	 своје	 стваралачке	 спо-
собности	и	тиме	обезбеђује	и	унапређује	свој	друштвени	статус	и	материјални	
положај.
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Такође,	 Н.	 Хавелка	 (1993)	 критикује	 схватање	 циљева	 као	 нечега	 што	
је	 унапред	 одређено	и	 задано.	 Будући	 да	 данас,	 према	мишљењу	овог	 аутора,	
нема	јединственог	идеолошког	оквира	(на	друштвеној	сцени	делује	идеолошки	
плурализам)	потребно	је	наћи	нов	приступ	схватању	циљева	образовања.	У	том	
контексту,	исти	аутор	наводи	два	основна	или	општа	циља.	То	су:	систематско	
креирање,	 одржавање	 и	 обликовање	 услова	 у	 којима	 ће	 развојни	 потенцијали	
сваког	појединца	доћи	до	свог	пуног	израза	и	омогућавање	новим	генерацијама	
да	се,	у	складу	са	оствареним	личним	диспозицијама,	интегришу	у	друштвену	
заједницу.

Међутим,	док	се	општи	циљеви	образовања	неминовно	постављају	ши-
роко	и	 вишезначно,	 те	 се	могу	посматрати	 као	 визије	могуће	 будућности,	 об-
разовна	политика	мора	бити	прецизна,	конкретна	и	 јасна.	Она	мора	изложити	
јасне	 циљеве	 и	 дати	 предлоге	 начина	њихове	 практичне	 реализације.	 То	 није	
једноставно,	јер	тешко	је	прећи	из	снова	у	реалност.	Овде	је	потребно	наћи	неку	
врсту	 моста,	 међупрелаза	 или	 барем	 неко	 поуздано	 вођство.	 То	 обично	 обез-
беђују	општеприхваћени	филозофски	или	религијски	системи,	као	и	традиција.	
Из	њих	се	могу	извлачити	правила	и	принципи,	 систематски	уређени	како	би	
водили	оне	који	исказују	и	кодификују	циљеве	формулисане	у	законима.	Такви	
се	системи	уверења,	који	се	у	правилу	тичу	готово	свих	аспеката	образовања	–	од	
финансија	 до	 управљања	наставним	процесом	–	 често	означавају	 као	теорије 
васпитања (Lauwerys,	Cowen	1980,	29–30).	Оне	у	себе	укључују	епистемолошка	
питања,	 садрже	различите	претпоставке	о	природи	човека	и	друштва.	По	 тим	
питањима,	 оне	 се	међусобно	 разликују	 као	и	филозофске	школе	мишљења	из	
којих	се	извлаче	и	са	којима	су	тесно	повезане.	Све	то	говори	да	постоје	бројне	
тешкоће	и	проблеми	при	одређивању	циљева	образовања	и	учења.	Бројна	питања	
циљева	образовања	као	што	су,	на	пример,	питања	различитих	схватања	циљева	
у	образовању,	као	и	питања	теоријских	основа	њиховог	одређивања	указују	да	
је	реч	о	веома	сложеним	и	слојевитим	проблемима	који	свакако	захтевају	даља	
проучавања.
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THE	NOTION	OF	EDUCATIONAL	AND	LEARNING	OBJECTIVES

Summary

Education	is	an	intentional	activity	by	nature	and	thus,	the	concept	of	educa-
tion	without	stating	its	objectives	is	analytically	unclear.	At	the	same	time,	the	ques-
tion	of	educational	objective	 is	undoubtedly	philosophical	and	considers	qualitative	
judgement.	Within	the	stated	framework,	the	paper	deals	with	basic	determinants	of	
educational	and	learning	objectives	and	thus,	analyzes	their	functions.	Since	the	edu-
cational	and	learning	objectives	are	numerous	and	heterogeneous,	the	paper	deals	with	
the	question	of	their	causal	relation,	i.e.	the	question	of	hierarchy	of	educational	ob-
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jectives.	It	is	concluded	that	general	educational	objectives	have	been	stated	broadly	
and	ambiguously,	and	thus	they	can	be	seen	as	visions	of	foreseeable	future.	However,	
educational	policy	should	be	precise,	concrete	and	clear.	The	focus	is	on		smoothing	
transition	and	finding	right	directions.	It	can	be	usually	achieved	by		applying	gener-
ally	accepted	philosophical	or	religious	systems	as	well	as	preserving	tradition.	They	
are	the	source	of	rules	and	principles,	systematically	organized	in	order	to	direct	those	
who	state	and	codify	objectives	in	legal	form.

Key	words:	educational	and	learning	objectives,	values,	theories	of	upbringing
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ПОНЯТИЕ	ЦЕЛЕЙ	ОБРАЗОВАНИЯ	И	УЧЕНИЯ

Резыме

Образование	 в	 своей	 природе	 является	 целенаправленной	 деятельнос-
тью,	поэтому	концепция	образования	без	определения	его	целей	аналитически	
неясная.	Такой	вопрос	образовательных	целей	несомненно	имеет	философский	
характер	и	взаимосвязан	с	ценностными	суждениями.	В	рамках	того	в	настоя-
щей	работе	автор	исследует	основные	факторы	целей	образования	и	учения	и	
анализирует	многосторонние,	сложные	функции	образовательных	целей.	Имея	в	
виду	то,	что	цели	образования	и	учения	многочисленные	и	разные,	в	работе	ав-
тор	поднимает	вопрос	иерархии	образовательных	целей.	Автор	констатирует	что	
общие	цели	образования	все	ставят	широко	и	многозначно	и	поэтому	их	можно	
рассматривать	как	картицу	будущего.	Однако,	образовательная	политика	должна	
быть	точной,	конкретной	и	ясной.	Здесь	идёт	речь	о	необходимости	разысканий	
некоторого	вида	перехода	или,	насколько	возможно,	какого-либо	прочного	и	яс-
ного	направления.	Это	главным	образом	обеспечивают	общепринятые	философ-
ские	и	религиозные	системы,	в	том	числе	и	традиция.	Из	них	можно	извлекать	
правила	и	принципы	систематически	устроенные,	служащие	указателем	для	тех,	
которые	выражают	и	определяют	цели	сформулированные	в	законах.

Опорные	слова:	цели	образования	и	учения,	ценности,	теории	воспитания


