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ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА У ОБРА ЗО ВА ЊУ:  
ПО КУ ША ЈИ И ДИ ЛЕ МЕ

Сажетак: Те ма ра да је кри тич ки осврт на зна чај, али и ли ми ти ра но-
сти про це са ева лу а ци је у обра зо ва њу, као и раз ма тра ње да ли је до вољ но 
го во ри ти о ева лу а ци ји у тех нич ком, ме триј ском, ста ти стич ком сми слу, 
или је ну жно са гле да ва ње кон тек ста у ком је ева лу а ци ја део це ли не обра-
зов ног ци клу са, ру ко во ђе на ши рим ци ље ви ма и уло га ма ко је обра зо ва ње има 
у дру штву. У осно ви пре че стог по се за ња за кван ти фи ко ва њем, да би се 
из ра зи ле ква ли та тив не осо би не обра зов не де лат но сти, ле жи из ме њен од-
нос пре ма уло зи зна ња и обра зо ва ња у са вре ме ном дру штву. Иде ји по слов-
но-еко ном ског ми шље ња од го ва ра су же но схва та ње обра зо ва ња у ко ме 
ефи ка сност, прак тич на при мен љи вост и еко ном ска ис пла ти вост, ко је се 
ме ре стан дар ди зо ва ним ме то да ма ева лу а ци је, има ју пред ност над ра зно-
ли ко шћу, сло бо дом и ау то но ми јом. Због то га би ва ју по ти сну те или пот пу-
но из о ста ју флек си бил ни је ме то де ева лу а ци је, отво ре ни је за број на дру га 
ре ле вант на свој ства уче сни ка у обра зов ном про це су или ка рак те ри сти ке 
си сте ма у це ли ни. Из бе га ва њем ме то да ко је зах те ва ју ду го трај не, пре фи-
ње ни је ана ли зе, дис кри ми на тив ни је по ступ ке и ква ли та тив ни при ступ, 
ева лу а ци ја че сто мо же во ди ти при ла го ђа ва њу обра зов ног про це са уна пред 
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за цр та ним, ре ду ко ва ним став ка ма ко је се вред ну ју, ства ра ју ћи окру же ње 
ко је не ки ау то ри пред ста вља ју као си ту а ци ју у ко јој „реп ма ше гла вом“, у 
ко јој се ева лу а ци јом же ли за по ве да ти це ли ни про це са ко ји су же ни ева лу-
тив ни по сту пак не об у хва та у пот пу но сти. Ова квом пер спек ти вом су жа-
ва се и бо гат ство ле ги тим них свој ста ва и зна че ња ко је би обра зо ва ње 
тре ба ло да раз ви ја и не гу је.

Кључнеречи: обра зо ва ње, ква ли тет обра зо ва ња, ева лу а ци ја.

1. УВОД

Про гла ша ва њем 2015. го ди не ме ђу на род ном го ди ном ева лу а ци је УН 
су на гла си ле зна чај и вред ност ева лу а ци је за раз вој и ква ли тет јав них по-
ли ти ка зе ма ља чла ни ца. С дру ге стра не, ова кав по сту пак мо же да се ту ма чи 
и као при зна ње да је ак ту ел ни ста тус ева лу а ци је да ле ко од по жељ ног, јер 
„сво ју го ди ну“ обич но до би ју оне вред но сти чи ји зна чај ни је за до во ља ва ју-
ће на гла шен, а на чи јем уна пре ђи ва њу тре ба по ја ча но ра ди ти. Сма тра мо да 
је го ди на ева лу а ци је при род ни на ста вак про це са ко јим УН за о кру жу ју вре-
мен ски оквир за им пле мен та ци ју Ми ле ни јум ских ци ље ва раз во ја ко ји се 
за вр шио упра во овом го ди ном. Да би се фо р му ли са ле но ве гло бал не по ли-
ти ке „пост 2015. аген де“ и да би се кре ну ло у њи хо ву ре а ли за ци ју, ва жно је 
уста но ви ти да ли је и у ко јој ме ри про кла мо ва но до са да и по стиг ну то. 
Про стор не из ве сно сти и про из вољ но сти у за кљу чи ва њу о по стиг ну том мо-
гу ће је сма њи ти ква ли тет ном ева лу а ци јом. 

Обра зо ва ње је јед но од под руч ја јав них по ли ти ка ко је не сум њи во има 
кључ но ме сто у раз во ју, ка ко дру штве них за јед ни ца, та ко и сва ког по је дин-
ца. Оно је уско по ве за но са го то во свим по зи тив ним ефек ти ма и по ка за те-
љи ма дру штве ног и ин ди ви ду ал ног раз во ја1. Исто вре ме но, оно мо же, ка ко 
по ка зу је Бур ди је, да бу де и глав ни ме ха ни зам ко јим се у дру штву одр жа ва 
или оспо ра ва моћ и ути цај по је ди них дру штве них гру па и по је ди на ца, упра-
во за то јер обра зо ва ње мо же да оси гу ра или ус кра ти при ступ еко ном ском, 

1 Би ља на Бо дро шки Спа ри о су, „Ефи ка сност и пра вич ност обра зов них си сте ма у 
европ ским по ли ти ка ма обра зо ва ња“, [Ef fi ci ency and Equ ity of Edu ca ti o nal Systems in Eu ro-
pean Edu ca ti o nal Po li ci es], На ста ва и вас пи та ње, 2007, 3, 264-282; Mar ti na Vu ka so vić, (i dr.) 
(prir.), Fi nan si ra nje vi so kog obra zo va nja u ju go i stoč noj Evro pi: Al ba ni ja, Cr na Go ra, Hr vat ska, 
Slo ve ni ja, Sr bi ja, [Fi nan cing of Hig her Edu ca tion in So uth-East Eu ro pe: Al ba nia, Mon te ne gro, 
Cro a tia, Slo ve nia, Ser bi a], Be o grad, Cen tar za obra zov ne po li ti ke, Dr žav ni uni ver zi tet u No vom 
Pa za ru, 2009; Lud ger Wo es smann, Ga bri e la Shu etz, Ef fi ci ency and Equ ity in Eu ro pean Edu ca tion 
and Tra i ning Si stems, EE NEE Analyti cal Re port No. 1, 2006, Eu ro pean Com mis sion Edu ca tion 
and Cul tu re; Све тла на С. Ста на ре вић, „Ме ха ни зми или на чи ни раз ви ја ња и уна пре ђе ња без-
бед но сне кул ту ре“, Збор ник ра до ва, Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, 2, (2017), стр. 369-385.

Др Љу бин ка М. Ка тић, Др Све тла на С. Ста на ре вић, Др Жељ ко А. Бра лић, Ева лу а ци ја... (стр. 621–638)
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кул тур ном, со ци јал ном или сим бо лич ком ка пи та лу.2 Сто га, ве ћи на ди ску-
си ја о обра зо ва њу, па и о ева лу а ци ји у том под руч ју, не мо же да бу де пот пу-
на уко ли ко се све де са мо на обра зо ва ње као пе да го шко –ан дра го шки од нос 
ко му ни ка ци је, чи ја се успе шност он да про це њу је кри те ри ју ми ма ко ји осим 
ака дем ских не укљу чу ју и дру ге дру штве не чи ни о це.

Од лу ка о то ме ко је ди мен зи је и аспек те обра зо ва ња вред но ва ти, на ко-
је сег мен те обра зов них про це са или уче сни ка фо ку си ра ти па жњу, те ко је 
на чи не ева лу а ци је при ме ни ти из ра ста из ши рег дру штве ног кон тек ста у 
ко ме се обра зо ва ње од ви ја. Из бор угла по сма тра ња и де ло ва ња у под руч ју 
са збу њу ју ћим бо гат ством зна че ња го то во да спре ча ва био ка кву пот пу ност. 
Ипак, он от кри ва мно го о те жња ма и им пли цит ним вред но сти ма, али и ка-
рак те ри сти ка ма ствар ног жи во та од ре ђе ног вре ме на и про сто ра. 

Вре мен ски кон текст и дру штве но окру же ње у ко јем ева лу а ци ја обра-
зо ва ња /у обра зо ва њу/ по ста је ак ту ел на те ма мо же да су ге ри ше и не ке од 
раз ло га по ве ћа ног ин те ре со ва ња за по тре бу до ку мен то ва ња, утвр ђи ва ња, 
по све до ча ва ња, не рет ко кван ти та тив ног ис ка зи ва ња ме ре у ко јој је не ки од 
/за да тих/ ци ље ва обра зо ва ња ис пу њен. По тре ба за про ве ром ква ли те та ја-
ви ла се још са скеп сом ка да је обра зо ва ње по че ло пре зри во да се сма тра 
„ро бом за ма се, јеф ти ном и ло шом.“3 На кон ути цај не Кум со ве кон ста та ци-
је по ко јој је фор мал но обра зо ва ње ши ром све та у кри зи4 осам де се тих 
го ди на се, нај пре у САД а по том и дру где, умно жа ва ју сту ди је, ма ње или 
ви ше ем пи риј ски по др жа не, у ко ји ма се до во ди у сум њу пе да го шки оп ти-
ми зам и све ви ше ин си сти ра на ефи ка сно сти као кључ ном кри те ри ју му 
ква ли те та обра зо ва ња. Би ло да су раз ло зи у евен тал ном сма њи ва њу ре сур-
са за обра зо ва ње ко је на ме ће еко но мич ни је по сту па ње или у не кој вр сти 
ко ри шће ња ева лу а ци је као „ала та“ ко јим се упра вља укуп ним обра зов ним 
то ко ви ма, тре ба има ти у ви ду све спе ци фич но сти ева лу а ци је обра зов не де-
лат но сти. Иа ко се она ма ни фе сту је као ем пи риј ски и ин дук ти ван про цес 
ко ји за по чи ње кон ста то ва њем очи глед них чи ње ни ца или су бјек тив не пер-
цеп ци је си ту а ци је, ева лу тив ни на ла зи се мо ра ју ту ма чи ти на ни воу ду бљем 
од до слов ног да би омо гу ћи ли из во ђе ње да ле ко се жни јих за кљу ча ка о ква-
ли те ту обра зов них ин сти ту ци ја, про це са, про гра ма или по стиг ну ћа. За кљу-
чи ва ње ко је не ма чврст осло нац у пе да го шко-ан дра го шкој те о ри ји, ну жно 

2 Pjer Bur di je, Žan-Klod Pa se ron, Re pro duk ci ja. Ele men ti za jed nu te o ri ju obra zov nog 
Si ste ma [Re pro duc tion. Ele ments of a The ory of the Edu ca ti o nal System], Be o grad, Fa bri ka knji-
ga, 2014; Še ron Ge virc, Alan Krib, Raz u me va nje obra zo va nja. So ci o loš ka pe r spek ti va [Un der-
stan ding Edu ca tion. A So ci o lo gi cal Pe r spec ti ve], Be o grad, Fa bri ka knji ga 2012.

3 Je a ger, 1937, пре ма: Ala i da Asman, Rad na na ci o nal nom pam će nju, Bi bli o te ka XX vek, 
Be o grad, 2002, стр. 69.

4 Fi lip Kums, Svet ska kri za obra zo va nja [The Glo bal Cri sis in Edu ca ti on], Be o grad, In ter-
pres, 1971.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2018



оста је на ни воу апр ок си ма ци ја или чак пре ци зног ма ни пу ли са ња не пре ци-
зним, по не кад и ире ле вант ним по да ци ма. А пе да го шке и ан дра го шке ди-
сци пли не, као но р ма тив не а не са мо по зи ти ви стич ке на уч не ди сци пли не, 
вра ћа ју и ди ску си ју о ева лу а ци ји на те рен та на ни ји/сен зи тив ни ји од ме триј-
ског, ста ти стич ког, тех нич ког. Ква ли тет но обра зо ва ње, да би би ло до стој но 
зна ча ја ко је му при да је те о ри ја за ви си у ве ли кој ме ри од има ги на ци је, сме-
ло сти, кре а тив но сти и сло бо де ње го вих уче сни ка, од те шко мер љи вих и 
крај ње ин ди ви ду а ли зо ва них кри те ри ју ма, те од на чи на ре ша ва ња „не мо гу ће 
ми си је“ ускла ђи ва ња ра зно вр сних ин ди ви ду ал них и дру штве них по тре ба 
и по тен ци ја ла. 

2. КВА ЛИ ТЕТ ОБРА ЗО ВА ЊА И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА

Ам би јент у ко ме се у по је ди ним др жа ва ма ор га ни зу је обра зо ва ње кре-
и ра се кроз за ко не, дру ге прав не ак те и стра те ги је, те у скла ду са ме ђу на-
род ним осно ва ма из ове обла сти. Као кључ на реч стра те шких од ред би на 
свим ни во и ма и при о ри тет ни циљ ду го роч ног раз во ја обра зо ва ња увек се 
на гла ша ва по бољ ша ње ква ли те та про це са и ис хо да свих ни воа и фор ми 
обра зо ва ња. У Стра те ги ји раз во ја обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји до 2020. 
го ди не (да ље: СРОС) ис ти че се да тај нај ви ши ни во раз во ја „про ис ти че из 
на уч них са зна ња о обра зо ва њу и нај бо љих по сто је ћих обра зов них прак си.“5 
Ана ли зом ак ту ел них обра зов них по ли ти ка и прак си уоч љи во је ка ко да нас 
при до но ше њу су да о ква ли те ту по је ди ног аспек та обра зо ва ња пре о вла ђу ју 
пу те ви, ме то де и тех ни ке ко је су ба зи ра не на не по сред ним ем пи риј ским 
по да ци ма, чи ње ни ца ма или пе р цеп ци ји, ко ји се углав ном ис ка зу ју кван ти та-
тив но, а по том с „не под но шљи вом ла ко ћом“ пре во де у ква ли та тив не су до ве.

Као основ ни раз лог због ко га се вр ши вред но ва ње или ева лу а ци ја у 
обим ној ли те ра ту ри че сто се на во ди и на гла ша ва мо гућ ност усме ра ва ња 
обра зов них то ко ва на на чин ко ји до при но си по бољ ша њу ква ли те та. Дру га 
функ ци ја, ко ја се дâ на слу ти ти већ из бла ге не ла го де ко ју мно ги уче сни ци 
у вас пит но-обра зов ном про це су осе ћа ју у си ту а ци ја ма у ко ји ма не ко вред-
ну је њи хов рад, је сте кон трол на функ ци ја ева лу а ци је. Иа ко се го то во увек 
ис ти че ка ко се ева лу а ци ја не спр о во ди с на ме ром кон тро ле, пре си је, озна-
ча ва ња, ка жња ва ња, мно ги је до жи вља ва ју као „тра же ње про пу ста“, а не 
из ба лан си ра но ре ги стр о ва ње до брих и ло ших стра на. Чак и оце њи ва ње 
уче нич ких по стиг ну ћа, као нај о чи глед ни ји при мер ко ри шће ња ева лу а ци је 
као кон тро ле, тре ба ло би да са др жи еле мен те ко ји за циљ има ју усме ра ва ње 

5 Stra te gi ja raz vo ja obra zo va nja u Re pu bli ci Sr bi ji do 2020. go di ne [Stra tegy for Edu ca tion 
De ve lop ment in the Re pu blic of Ser bia by 2020], Vla da Re pu bli ke Sr bi je, Mi ni star stvo pro sve te i 
na u ke, Slu žbe ni gla snik RS, br. 107/2012, стр. 7.

Др Љу бин ка М. Ка тић, Др Све тла на С. Ста на ре вић, Др Жељ ко А. Бра лић, Ева лу а ци ја... (стр. 621–638)

624



625

ка да љем раз во ју и по бољ ша ва њу. Ме ђу тим, ис ку ства са спр о во ђе њем ева-
лу а ци је, ту ма че њем, ана ли зи ра њем и ко ри шће њем ње них ре зул та та пр вен-
стве но је до во де у ве зу са кон тро лом. Исто риј ски по сма тра но, нај ра ни је 
ева лу а ци је су та ко ђе би ле ве за не за до ки мо ло шки при ступ и оце њи ва ње 
уче нич ких по стиг ну ћа. По ре ђе ње са дру ги ма или са уна пред утвр ђе ним 
стан дар дом су ге ри ше да је не ко бо љи а не ко ло ши ји, да је не што вред ни је а 
дру го ма ње вред но, да не ке шко ле, по је дин ци, про гра ми, на уч не обла сти, 
са др жа ји, за слу жу ју ви ши ранг и углед, ви ше фи нан сиј ске и дру ге по др шке, 
а дру ги ма ње. При ме ри је дин стве но сти, ори ги нал но сти, ино ва тив но сти не ког 
про гра ма, или људ ска осо бе ност, кре а тив ност и не по но вљи вост уче сни ка 
та ко мо гу да по ста ну смет ња, ри зик и ма на. Ра зу ман по сту пак утвр ђи ва ња 
до брих и ма ње до брих ре ше ња, ко ји би имао ин фор ма тив ну вред ност, ла ко 
пре ти да скли зне у не раз бо ри то ап со лу ти зо ва ње на ла за ева лу а ци је као не-
сум њи вих, са мих за се бе не у пит них, ако по сту пак оста не изо ло ван у од но су 
на по тре бу за раз ви ја њем кри тич ког и де мо крат ског обра зо ва ња.

Ако је по бољ ша ње ква ли те та обра зо ва ња про кла мо ва ни циљ ева лу а-
ци је, он да је у дис кур су о ева лу а ци ји нео п ход но по ћи од пој ма обра зо ва ња 
ко ји до жи вља ва убр за ну ин фла ци ју. Уме сто ње га све ви ше се, чак и у ака дем-
ском дис кур су, упо тре бља ва по јам еду ка ци ја, ко јим се /не/на мер но за ма гљу-
ју број не раз ли ке ко је у са знај но-те о риј ском сми слу по сто је из ме ђу пој мо ва 
вас пи та ње, обра зо ва ње, оспо со бља ва ње, об у ча ва ње, тре нинг... Не ула зе ћи 
у рас пра ву о де фи ни ци ја ма ових пој мо ва обра зо ва ње је, у свим од ре ђе њи ма, 
увек по ве за но с не чим оп штим, уни вер зал ним, све о бу хват ним, ко је се, услед 
мно гих ужих, спе ци ја ли стич ких при сту па не ком од аспе ка та обра зо ва ња 
ла ко мо же из гу би ти из ви да. „Док име ни ца „обу ка“ мо же да сто ји у мно жи ни, 
„обра зо ва ње“ у мно жи ни не по сто ји.“ [...] „Иде ја обра зо ва ња нас под се ћа „да 
ни је ва жно оно што већ мо же мо, не го и оно што мо же мо да бу де мо, не са мо 
оно што зна мо, не го и оно што је смо.“6 Бу ду ћи да се не мо же на исти на чин 
ева лу и ра ти де лат но сти ко је има ју су штин ски раз ли чи те ци ље ве, свр хе и 
по јав не об ли ке, ни ти је мо гу ће све исто вре ме но ева лу и ра ти, сва ко вред но-
ва ње би тре ба ло спро во ди ти има ју ћи у ви ду огра ни че ња ева лу а ци о них ала-
та, њи хо ву /не/по де сност за од ре ђе ну ди мен зи ју обра зо ва ња, те ва ља ност и 
по у зда ност за кљу ча ка ко ји се из при ку пље них по да та ка мо гу из во ди ти. Ако 
же ли мо да за кључ ци бу ду по у зда ни и да ева лу а ци је за и ста ме ре оно о че му 
го во ре, ева лу тив ни по ступ ци би мо ра ли да се спро во де у ду жем пе ри о ду, 
на раз ли чи те на чи не за раз ли чи те аспек те, еле мен те и ди мен зи је обра зо ва-
ња, дис кри ми на тив ни јим, сло же ни јим по ступ ци ма, по ступ ци ма у мно го 
че му слич ним ис тан ча ним ме то да ма на уч них ис тра жи ва ња.

6 A. Asman, цит. де ло стр. 9.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2018



626

По ред то га што би ева лу а ци ја тре ба ло да про из ла зи из ја сних на че ла, 
ци ље ва и за да та ка по је ди них ди мен зи ја обра зо ва ња, по ступ ци на ко ји ма се 
за сни ва прет ход но тре ба да бу ду уса гла ше ни са иза бра ним кон цеп том ква-
ли те та, јер је функ ци ја ева лу а ци је да омо гу ћи до но ше ње су да о ква ли те ту. 
Због ове ком би на ци је кључ них прет ход них из бо ра про бле ми ева лу а ци је 
мо гу да из гле да ју не са вла ди во, али без њих сва ки ка сни ји по сту пак мо же 
да во ди ис кри вље ној сли ци обра зов не ствар но сти. Из раз ли ка у кон цеп ту 
ква ли те та сле ди раз ли чит из бор па ра ме та ра ко је ће мо сма тра ти зна чај ним 
чи ни о ци ма ква ли те та, ме то де пу тем ко јих ће мо их иден ти фи ко ва ти и, нај-
зад, суд ко ји ће мо на осно ву на ла за до не ти. Сви еле мен ти у по ме ну том ни зу 
тре ба ло би да бу ду ком пле мен тар ни у кон цеп ту ал ном, те о риј ском и ме то-
до ло шком сми слу, а во ђе ни те о риј ским дис кур сом о ци ље ви ма обра зо ва ња 
и пој му ква ли те та.

Де фи ни са ње ква ли те та у обла сти обра зо ва ња об ли ку је се око не ко ли-
ко до ми нант них схва та ња. Ква ли тет се че сто од ре ђу је као ме ра до сти за ња 
пра га, стан дар да, из ве сних нор ми и кри те ри ју ма. Ка ко је то ре ла тив но 
гру ба ме ра не по год на за про ду бље не ана ли зе, ква ли тет у обра зо ва њу се 
од ре ђу је и на су бјек тив ни ји на чин, као ме ра вред но сти, као из вр сност, те жња 
да се бу де нај бо љи у од но су на не ки по ста вље ни кри те ри јум. По ред то га, 
обра зо ва ње, као де лат ност по је ди на ца, али ко ја се нај че шће спро во ди у дру-
штве ној за јед ни ци те и за ње не по тре бе, мо же мо про це њи ва ти и са аспек та 
ускла ђе но сти са те жња ма, ци ље ви ма и по тре ба ма по је ди на ца и дру штва7 

Пр ви ко рак у де фи ни са њу ква ли те та обич но чи не по ступ ци ко је мо же-
мо гру пи са ти око стан дар да и нор ми ко је не ки обра зов ни еле мент тре ба да 
за до во љи или до стиг не.8 Тај при ступ, као прак тич но при мен љив и јед но-
о бра зан, по го дан је при до но ше њу за кљу ча ка о ис пу ња ва њу или не ис пу ња-
ва њу од ре ђе них, не рет ко ми ни мал них усло ва ко је тре ба да за до во љи не ка 
ин сти ту ци ја, по је ди нац или обра зов ни си стем. Че сто се ко ри сти као гру ба 
ме ра при акре ди та ци ји вас пит но-обра зов них уста но ва ка да се про це њу је 
ни во ис пу ње но сти про стор них, ка дров ских, ма те ри јал них, ди дак тич ких и 
дру гих усло ва за рад.9 Упо тре ба стан дар да као ме ре ква ли те та из и ску је 
опрез из ви ше раз ло га. Ме ђу њи ма је чи ње ни ца да оно што је јед но о бра зно 
ни је у сва кој си ту а ци ји и нај бо ље па са мим тим /не/ис пу ња ва ње стан дар да 
не мо ра да бу де ре ле вант но за вред ност и ква ли тет обра зо ва ња. Стан дар ди 
су, по ред то га, та ко ђе ар би трар ни, не рет ко уста но вље ни као та кви за то што 
су ла ко при мен љи ви, обич но су ре ла тив но ста тич ни и ма ње сен зи бил ни на 

7 Yin Che ong Cheng, „Mul ti-mo dels of Qu a lity in Edu ca tion“, Qu a lity As su ran ce in Edu-
ca tion, 5, 1997, pp. 22-31; Sr bi jan ka Tu raj lić, (ur.) Evrop ski uni ver zi tet 2010? [A Eu ro pean Uni-
ver sity 2010?], Be o grad, AA OM, 2001. 

8 S.Tu raj lić, цит. де ло
9 S.Tu raj lić, цит. де ло
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про ме не па њи хо во ап со лу ти зо ва ње мо же во ди ти стаг на ци ји, ша бло ни зо-
ва њу ра да и пот це њи ва њу кре а тив но сти. Ис пу ња ва ње стан дар да по се до ва-
ња ин фор ма тич ке опре ме, ре ци мо, за ко ју сви не сум њи во сма тра ју да је 
ко ри сна, са мо по се би не мо ра во ди ти ква ли тет ни јем обра зо ва њу. Иа ко, 
са вре ме ни уре ђа ји и тех но ло ги ја омо гу ћа ва ју про фе со ри ма и пре да ва чи ма 
да ор га ни зу ју сво ја пре да ва ња на пот пу но нов на чин и ње на при ме на је по-
жељ на10, мо гу ће је за ми сли ти си ту а ци ју у ко јој до бру шко лу у пер цеп ци ји 
ко ри сни ка чи ни ста ро, до бро, зах тев но, те о риј ско из ла га ње по све ће ног, му-
дрог и до брог на став ни ка. По ред то га, ин си сти ра ње на стан дар ди ма мо же 
вре ме ном да до ве де до за не ма ри ва ња све га оста лог, а јед но о бра зност ко ја се 
стан дар ди зо ва њем мо же по сти ћи ла ко гу би из ви да да је ствар ни жи вот, па 
и у сфе ри обра зо ва ња, пун је дин стве них слу ча је ва и из у зе та ка. За не ма ри-
ва ње тих из ним них слу ча је ва мо же, ду го роч но по сма тра но, да на не се ве ли-
ку ште ту по је дин ци ма и дру штву у це ли ни. Не кри тич ко ко ри шће ње иде је 
ме ре ња ква ли те та ис кљу чи во пу тем стан дар да би ло би рав но „Про кру сто вој 
по сте љи“, ве штач кој ме ри ко јој се сва ки по је ди ни слу чај мо ра на сил но при-
ла го ди ти. Про фе си о нал на гру па ко ја уче ству је у обра зо ва њу спа да ме ђу 
нај ста ри је про фе си је, па је нор мал но оче ки ва ти да свој ау то ри тет гра ди 
ру ко во ђе на и соп стве ним ме ри ли ма и стан дар ди ма.11 Не дво сми сле на пра-
ви ла, ја сне смер ни це и ми ни мал на од сту па ња мо жда су пред ност у не ким 
ма ње зах тев ним или про из вод ним де лат но сти ма, али мо гу да бу ду про бле-
ма тич на при вред но ва њу обра зо ва ња где љу ди ра де са љу ди ма, где се ефек ти 
мо гу са гле да ти тек на ду ги рок и где се „про из во де“ не ма те ри јал не вред но сти.12

Су бјек тив ни је, тра ди ци о нал но схва та ње ква ли те та, при сут но по себ но 
у ака дем ској сре ди ни, од ре ђу је ква ли тет као ме ру вред но сти, као из вр сност, 
те жњу да се бу де нај бо љи у од но су на не ки по ста вље ни кри те ри јум. Ово 
схва та ње по чи ва на дру га чи јим пе да го шким и фи ло зоф ским на че ли ма, на 
са рад њи и по ве ре њу, те на про фе си о нал ној ау то но ми ји на став ни ка. Ру ко во-
де ће иде је овог при сту па мо гу да оп ста ну „је ди но у окру же њу из гра ђе ном на 
по ште њу, са мо по у зда њу и пр о фе си о нал но сти, те са до брим упра вља њем.“13 

10 Да вор Јан чић, Ср ђан Аб ди је вић, „Ко ри шће ње елек трон ских ко му ни ка ци ја у обра-
зов ном про це су:пер спек ти ве и ино ва ци је“, Збор ник ра до ва, Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, 
2006, стр. 433-443.

11 Gu nar Han dal, Stu dent ska eva lu a ci ja na sta ve. Pri ruč nik za na stav ni ke i stu den te vi so-
koš kol skih usta no va [Stu dent Eva lu a tion of Te ac hing. A Hand bo ok for Te ac hers and Stu dents at 
In sti tu ti ons of Hig her Edu ca ti on], Be o grad, AA OM, 2003.

12 G. Han dal, цит. де ло; Kon rad Paul Li es smann, Te o ri ja neo bra zo va no sti. Za blu de druš tva 
zna nja [The The ory of Mi se du ca tion. Mi scon cep ti ons of a Know led ge So ci ety], Za greb, Na kla da 
Je sen skii Turk, 2009; S.Tu raj lić, цит. де ло.

13 Pa si Sahlberg, Lek ci je iz Fin ske, Fin nish Les sons; Što svi jet mo že na u či ti iz obra zov ne 
pro mje ne u Fin skoj [Fin nish Les sons: What Can the World Le arn from Edu ca ti o nal Chan ge in 
Fin land?], Za greb, Škol ska knji ga, 2012, str.194.
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У обра зов ним си сте ми ма ко ји се не кон цен три шу то ли ко на спро во ђе ње и 
кон со ли до ва ње иде ја осми шље них из ван си сте ма, пре ма ко ји ма се упра во 
због то га осе ћа не за до вољ ство и не рет ко пру жа от пор, сви дру штве ни чи-
ни о ци, укљу чу ју ћи и си стем обра зо ва ња, сва ко у свом до ме ну, па жњу усме-
ра ва ју на уна пре ђе ње обра зо ва ња. Об ја шња ње из у зет ног обра зов ног успе ха 
Фин ске, ре ци мо, по чи ва упра во на то ме што је ова зе мља у ду го трај ном 
ре фор ми са њу обра зов ног си сте ма иза бра ла ал тер на тив ни пут, че сто у су-
прот но сти са гло бал ним обра зов ним кре та њи ма. „Фин ски при ступ ре фор ми 
од ра жа ва по себ ну по бјед нич ку стра те ги ју: из вр сност цје ло куп ног обра зов-
ног си сте ма мо гу ће је по сти ћи та ко да по сту па те дру га чи је од оста лих.“14 А 
из о би ље је оно га што ра де дру га чи је од оста лих: це ло куп на упра ва у јав ном 
сек то ру те ме љи то је де цен тра ли зо ва на па и обра зо ва ње као нај ва жни ја јав на 
услу га; у Фин ској „не по сто је екс тер не школ ске ин спек ци је, стан дар ди зо ва ни 
ку ри ку лум, од лу чу ју ће вред но ва ње уче ни ка, од го вор ност за успех15 уче ни ка 
уте ме ље на на те сто ви ма, као ни мен та ли тет не ми ло срд не „утр ке до вр ха.“16 
У вред но сном си сте му це ло куп не за јед ни це обра зо ва ње је у са мом вр ху, не-
гу је се кул ту ра ме ђу соб ног по ве ре ња, ре флек сив не са мо про це не, при пад ни ци 
на став нич ке про фе си је ужи ва ју ви сок сте пен ау то но ми је а про фе си ја се убра-
ја ме ђу три нај це ње ни је у дру штву; од у пр ли су се обра зов ним ре фор ма ма 
ко је се ру ко во де пра ви ли ма тр жи шта, а обра зов ни сек тор раз ви ја ју на вред-
но сти ма за сно ва ним на ин клу зив но сти и пра вед ној рас по де ли ре сур са. Ипак, 
или упра во због то га, ре зул та ти фин ских уче ни ка на ме ђу на род ним PI SA 
те сти ра њи ма OECD – а го ди на ма су у са мом вр ху.

Ква ли тет обра зо ва ња мо же мо про це њи ва ти и као ме ру ускла ђе но сти са 
по тре ба ма и ци ље ви ма дру штва и по је ди на ца. Овај нај ком плек сни ји пут за-
хва та нај ши ре аспек те обра зо ва ња ко је у сва ком дру штву спа да ме ђу глав не 
ме ха ни зме ко ји ма се одр жа ва или оспо ра ва моћ по је ди них дру штве них гру па.17 
Из ове пер спек ти ве ква ли тет се мо же про це њи ва ти као ме ра у ко јој је мо гу ће 
оства ри ти основ но људ ско пра во18 на сло бо дан и де мо крат ски про цес шко ло-
ва ња и ме ра у ко јој је дру штво ор га ни зо ва но на на чин ко јим се обез бе ђу је 
нај ве ћа ко рист за нај ве ћи број ње них ста нов ни ка. Иа ко обра зов не по ли ти ке 
мно гих др жа ва по ка зу ју тренд уру ша ва ња схва та ња обра зо ва ња као јав ног 
до бра де мо крат ски за сно ва не за јед ни це и ан га жо ва ни по је дин ци ово кре та ње 

14 P. Sahlberg, цит. де ло стр. 186.
15 Вред но ва ње на став ни ка пре ма успе ху уче ни ка ду хо ви то се по ре ди са вред но ва њем 

хи рур га пре ма бро ју пре жи ве лих па ци је на та – ре зул тат та кве по ли ти ке био би од би ја ње 
ле че ња нај те жих па ци је на та (Ba ker i dr., 2010; пре ма: P. Sahlberg, цит. де ло стр. 143). 

16 P.Sahlberg, цит. де ло стр. 31.
17 Mic hael W. Ap ple, Ide o lo gi ja i ku ri ku lum [I de o logy and Cur ri cu lum], Be o grad, Fa bri ka 

knji ga, 2012; P. Bur di je, Ž. K . Pa se ron, цит. де ло; Š. Ge virc, A. Krib, цит. де ло.
18 У ве ћи ни зе ма ља за од ре ђе не ста ро сне гру пе обра зо ва ње је и за кон ска оба ве за.
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уна зад на сто је спре чи ти. Јав но до бро, при том, као и у еко ном ској те о ри ји, 
озна ча ва до бро сви ма до ступ но и ко је сви ужи ва ју, али и не ри вал ско и не ис-
кљу чи во.19 Су же ни, али до ми нан тан, при ступ при про це њи ва њу квалит етa 
обра зо ва ња у од но су на по тре бе дру штва, обич но у дис курс укљу чу је са мо 
еко ном ске ка те го ри је, це ни њи хо ву ускла ђе ност са тр жи штем ра да, у кон тек-
сту те шког про бле ма /не/за по сле но сти и слич них дру штве них про бле ма.20 

За до во ља ва ње обра зов них по тре ба по је ди на ца и ак ту ел них и пер спек-
тив них по тре ба „дру штве ног ор га ни зма“ мо гу ће је вред но ва ти тек за хва та ју ћи 
ши рок ра спон ре ле вант них чи ни ла ца. Ре фе рент ни оквир ана ли зе чи не ка ко 
по је ди нач не по тре бе ин ди ви дуа за лич ним раз во јем, та ко и оне про ис те кле из 
њи хо вих груп них обе леж ја: кла се, ра се, здрав стве ног ста ту са, ро да и слич но. 
До бром шко лом се у том сми слу не би мо гла сма тра ти шко ла ко ја ни је ин клу-
зив на, до ступ на сви ма без раз ли ке и без из у зе та ка, шко ла ко ја не ува жа ва је-
зич ку, ре ли гиј ску, вер ску или дру гу ра зно ли кост. Још ши ри про стор за не спо-
ра зу ме до би ја мо укљу чу ју ћи у ана ли зу дру штве не по тре бе: ко их де фи ни ше, 
са ког ста но ви шта, да ли је мо гућ кон сен зус о ка рак те ру дру штва ка кво же ли-
мо да гра ди мо и то ме слич но. Не син хро ни зо ва ност обра зов не стра те ги је са 
број ним стра те гиј ским од ред ба ма ко је ре гу ли шу дру ге, по ве за не дру штве не 
до ме не по ка зу је да област обра зо ва ња ни је за сно ва на на си гур ним те ме љи ма. 
Вред но ва ње обра зов них по ли ти ка, стра те ги ја и си сте ма у том сми слу ни је 
мо гу ће до след но спро ве сти ако се на де кла ра тив ном ни воу ис ти че ква ли тет 
као пр ви циљ и пра вич ност као глав на ди мен зи ја обра зо ва ња, а са дру ге стра-
не, за крај њи ис ход раз во ја обра зо ва ња се ка же да тре ба „у пот пу но сти да од-
го ва ра зах те ви ма тр жи шта рад не сна ге.“21 Ако уну тар истог до ку мен та има мо 
не склад, он да је ве ро ват но на де лу кри за ци ље ва, а не са мо пу те ва до ка ко-та-
ко фор му ли са них ци ље ва. У том слу ча ју вред но ва ње би ло ко јег по је ди нач ног 
аспек та обра зо ва ња гу би сми сао јер по ла зни кри те ри ју ми оста ју не ја сни. 

3. КВАН ТИ ФИ КО ВА ЊЕ КВА ЛИ ТЕ ТА

Уна точ мно гим мањ ка во сти ма и по те шко ћа ма при сут ним у те о ри ји, а 
још ви ше у прак си ева лу а ци је, не тре ба сте ћи по гре шан ути сак ка ко је ева-

19 Luc Ve ber, Sjur Ber gan, (ur.), Jav na od go vor nost za vi so ko obra zo va nje i is tra ži vač ki 
rad [Pu blic Re spon si bi lity for Hig her Edu ca tion and Re se arch], Be o grad, Sa vet Evro pe, 2005.

20 Љу бин ка Ка тић, „Функ ци о нал на вред ност сту дент ске ева лу а ци је ра да на став ни-
ка“, Збор ник ра до ва Фа кул те та без бед но сти [The Fun cti o nal Va lue of Stu dent Eva lu a tion of 
Te ac her Pe r for man ce, Col lec tion of Pa pers of the Fa culty of Se cu rity Stu di es], Бе о град, Уни вер-
зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет без бед но сти, 2007.

21 Stra te gi ja raz vo ja obra zo va nja u Re pu bli ci Sr bi ji do 2020. go di ne [Stra tegy for Edu ca tion 
De ve lop ment in the Re pu blic of Se r bia by 2020], Vla da Re pu bli ke Sr bi je, Mi ni star stvo pro sve te i 
na u ke, Slu žbe ni gla snik RS, br. 107/2012, стр. 121.
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лу а ци ја обра зо ва ња не по треб на. На про тив, ва ља на и по у зда на ева лу а ци ја 
је пред у слов ква ли тет ног обра зо ва ња. Без ева лу а ци је „ви ше је на де не го 
си гур но сти“22 да обра зо ва ње ис пу ња ва ци ље ве ко ји се од ње га оче ку ју. Да 
би вред но ва њем об у хва ти ли ши рок спек тар јед на ко ле ги тим них под руч ја 
без ко јих обра зо ва ње ни је мо гу ће раз у ме ти, по тре бан је исто то ли ко ши рок 
ра спон раз ли чи тих ме то да и тех ни ка ева лу а ци је. Ка ко су ди мо о то ме шта 
чи ни до бро обра зо ва ње, до бру шко лу, до брог на став ни ка, уче ни ка, уџ бе ник, 
на став ни про грам – у ве ли кој ме ри је ру ко во ђе но су бјек тив ним ме ри ли ма 
и вред но сним ори јен та ци ја ма не ко га дру штва, али и ви ше ди мен зи о нал ном 
при ро дом раз ли чи тих по јав них об ли ка обра зо ва ња. Свој ство или ин ди ка тор 
ко ји је зна ча јан за ква ли тет јед ног аспек та обра зо ва ња мо же да бу де сла бо или 
ни ма ло ре ле ван тан за дру ги. Ов де се опет кре ће мо по те ре ну ко ји ука зу је да 
ва ља но вред но ва ње ну жно по при ма обе леж ја на уч но-ис тра жи вач ког ра да. 

Те о риј ско-ме то до ло шки про бле ми су у осно ви ре ла тив не за по ста вље-
но сти ове сло же не ева лу а тив не де лат но сти, али они ни су је ди ни. По ред 
су бјек тив них раз ло га не до вољ не оспо со бље но сти за ева лу а ци ју, ни су без 
зна ча ја ни мно ги дру штве ни чи ни о ци. По што обра зо ва ње ни је ни ка да дру-
штве но не у трал но, пре ма ми шље њу не ких ау то ра23, спро во ђе њем ева лу а-
ци је јед ног од ре ђе ног ти па се, по ред оста лог, до при но си за др жа ва њу sta tu sa 
quo у дру штву. Не ја ка те о риј ска уте ме ље ност ева лу а ци је по сле дич но про-
из во ди за хва та ње и при ку пља ње по да та ка на ни во и ма, об ли ци ма и фо р ма-
ма обра зо ва ња ко ји су ја сни ји, до ступ ни ји, лак ши за спро во ђе ње и об ра ду. 
Обич но су то ни вои ко ји ма се мо гу при ла го ди ти до ки мо ло шки мо де ли, па 
се они че сто и не при ме ре но ко ри сте, а уста ље ни по ступ ци ме ре ња и оце њи-
ва ња уче нич ких по стиг ну ћа ста вља се у пр ви план ева лу а тив ног про це са. 
На овај на чин од го вор ност за ква ли тет обра зо ва ња спу шта се на ни же, на 
шко ле, де цу, на став ни ке, а рет ко се про пи ту је сми сао и фи ло зо фи ја обра зо-
ва ња, ње го ва укуп на дру штве на уло га, стра те гиј ска опре де ље ња и вред но-
сти ко је се у дру штву и пу тем обра зо ва ња про мо ви шу. За до во љи ти фо р му, 
а не су о чи ти се са озбиљ ним иза зо ви ма и ствар ним про бле ми ма мно гих 
уче сни ка у обра зо ва њу, мо гу ће је из ве сно вре ме без ве ли ке ште те, али и не 
за ду го.

Раз ли чи те ме то де и тех ни ке ева лу а ци је омо гу ћа ва ју за кљу чи ва ње о 
не ким аспек ти ма обра зо ва ња на осно ву ем пи риј ских по да та ка. Да ли се, 
ме ђу тим, ис под пр вог очи глед ног сло ја зна че ња тих по да та ка мо же от кри ти 
дру ги, ду бљи слој ко ји го во ри о вред но сти обра зо ва ња ни је мо гу ће за кљу-
чи ти јед но став но, без ре зер ве и без остат ка. Уна точ то ме што се на зи ва ју 

22 Ran ko Bu la to vić, An dra goš ki za pi si [An dra go gi cal No tes], Be o grad, In sti tut za pe da go-
gi ju i an dra go gi ju Fi lo zof skog fa kul te ta,2002, стр. 165.

23 M. Ap ple, cit. de lo; K.P. Li es smann, цит. де ло.
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ин ди ка то ри ма мно ги по да ци то у стр о гом ме то до ло шком сми слу ни су па, 
иа ко има ју из ве сну ин фо р ма тив ну вред ност ко ју не тре ба пот це њи ва ти, на 
осно ву њих ни је упут но до но си ти да ле ко се жне за кључ ке. Они омо гу ћа ва ју 
про ши ри ва ње или ис пра вља ње не по сред них ути са ка, сма њу ју су бјек тив ност 
или нео сно ва ност па у шал них про це на. Ре а ли зо ва на ак тив ност, ино ва ти ван 
на став ни про грам, од ре ђе ни број об ја вље них ра до ва или ви со ке оце не из 
не ког пред ме та, ипак не мо ра ју исто вре ме но да зна че и да смо по сти гли же-
ље ни ре зул тат. По гре шно у том слу ча ју би би ло са мо ап со лу ти зо ва ти ре-
зул та те ко ји ни су би ли под врг ну ти ри го ро зној ме то до ло шкој про ве ри, ко ја 
би мо жда би ла пре ви ше ску па, и при хва ти ти их као да је су. По се бан, не 
ма ње зна ча јан про блем, ти че се да љих по сле ди ца ко ри шће ња ова квих на ла-
за по љу де, ин сти ту ци је, уче ни ке, фи нан си ра ње про гра ма и то ме слич но.

Иа ко су кон ти ну и ра ни мо ни то ринг, при ку пља ње и ана ли за по да та ка 
из ко јих се са до вољ ном по у зда но шћу мо же за кљу чи ва ти о ква ли те ту обра-
зо ва ња ко ри сне и нео п ход не ак тив но сти, оне још увек не ма ју чвр сте ослон-
це. Као бит но свој ство ева лу а ци је обич но се сма тра „при пи си ва ње од ре ђе-
них кван ти та тив них или ква ли та тив них вред но сти од ре ђе ним об ли ци ма 
ак тив но сти или од ре ђе ним ефек ти ма и то пре ма уна пред од ре ђе ним стан-
дар ди ма.“ 24 Да кле, дис курс о ева лу а ци ји је, у ства ри, дис курс о вред но сти-
ма. У прак си се нај че шће под ра зу ме ва да се раз ли чи тим од ред ни ца ма ко је 
се ко ри сте као ма три це при ева лу а ци ји при пи су ју број ча не вред но сти и 
да ље се њи ма ба ра та као ег закт ним чи ње ни ца ма. Ста ти стич ки, ме триј ски 
по ступ ци ства ра ју илу зи ју објек тив но сти и за кључ ци по ста ју не сум њи ви. 
Мо жда је нај о штри је ова кву си ту а ци ју из ло жио Li es smann: 

„ква ли те ти се већ с пој мов но-ло гич ких раз ло га не мо гу јед но став но 
пре ба ци ва ти у кван ти те те, тај је кон цепт оси гу ра ња ква ли те та – ко ји 
сам по се би не вла да ни нај јед но став ни јим основ ним пој мо ви ма ло ги ке 
– ква ли тет већ одав но за бо ра вио. Упра во се на овој глу по сти за сни ва 
оп чи ње ност ран ги ра њи ма, јер се њи ма ква ли те ти све ви ше очи ту ју као 
од нос кван ти те та. Ра ди се о то ме да се број ка ма ко је озна ча ва ју мје ста 
из ра зи тко је бо љи а тко ло ши ји.“25 

Још ви ше упо зо ра ва став истог ау то ра по ко ме на ше при ста ја ње на „лу-
ди ло ранг ли ста“ по твр ђу је „искон ско по вје ре ње у хи је рар хиј ски по ре дак 
сви је та“26 ко је де мо кра ти за ци ја не мо же ла ко уз др ма ти. Не про пи ту ју ћи 

24 Bi lja na Tre bje ša nin, „Upra vlja nje kva li te tom na sta ve i eva lu a ci ja ra da na stav ni ka“, 
Obra zo va nje od ra slih [Te ac hing Qu a lity Ma na ge ment and Te ac her Per for man ce Eva lu a tion, Adult 
Edu ca ti on], Sa ra je vo, 2, Bo san ski kul tur ni cen tar, DVV In ter na ti o nal, 2003, стр. 49.

25 K.P. Li es smann, цит. де ло, стр. 72.
26 K.P. Li es smann, цит. де ло стр. 67.
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на чи не на стан ка тих ли ста ни њи хо ву уло гу суп сти ту та сло бод ног тр жи шта, 
прет по ста вља се став по ко ме до сти за ње ква ли те та зна чи, у ства ри, до сти-
за ње пр во га на ли сти, чак и по це ну ње го вог ко пи ра ња. Ма ње или ви ше 
успе шне ко пи је дру гих обра зов них си сте ма, шко ла или уни вер зи те та по-
ста ју фор ма ко ја до но си успех, фор му ла уни-фор ме по ста је по жељ на. При-
хва та њем овог кон цеп та, без зах те ва да се нор ма тив не смер ни це ар гу мен-
ту ју и обра зло же, је дин стве ност, кре а тив ност и раз ли чи тост „гу бе тр ку“. 

Јед но од увер љи вих об ја шње ња ја ча ња ста ту са ева лу а ци је и на сто ја ња 
да се по ста не ар би тар ква ли те та обра зо ва ња по сред ством „др жа ња кљу че-
ва“ ева лу а ци о не по ли ти ке ти че се мно го ши рих дру штве них про ме на ко је 
се не од но се са мо на под руч је обра зо ва ња. Као ду бин ски узрок нај че шће се 
на во ди са вре ме ни успон нео ли бе ра ли зма и нео кон зер ва ти ви зма у јед ном 
де лу раз ви је них зе ма ља. По слов но-еко ном ско ми шље ње, ко је је по ста ло 
пре о вла ђу ју ће, од ра зи ло се и на обра зов не си сте ме. Они се не рет ко по сма-
тра ју ви ше са ста но ви шта мо гу ћег до при но са по слов ним по ду хва ти ма и 
про фи ту, не го до ско ра шњег ци ља раз во ја људ ских и укуп них дру штве них 
по тен ци ја ла. Мно ге зам ке ко је но си та кав при ступ обич но ни су на пр ви по-
глед ви дљи ве јер су пред но сти ко мер ци ја ли за ци је обра зо ва ња „тре нут не, 
опи пљи ве и крај ње ко ри сне“, а опа сно сти „уда ље не и нео пи пљи ве.“27 Еко-
ном ски сек тор тре ба да бу де укљу чен у до но ше ње од лу ка ко је се ти чу обра-
зо ва ња, али је за дру штве ну за јед ни цу штет но ако оста не и је ди ни.

О мно гим ло шим стра на ма од у ста ја ња од обра зо ва ња као јав ног до бра 
и су жа ва ња ње го ве ау то но ми је, по себ но са ста но ви шта угро жа ва ња шан си 
не при ви ле го ва них сло је ва дру штва и за по ста вља ња свих по тре ба сем еко-
ном ских, рас пра вља ли су број ни ау то ри.28 Ка ква мо же да бу де уло га ева-
лу а ци је у том про це су? Скло ни смо ми шље њу да мо же да бу де пре суд на. 
Онај ко по се ду је моћ да де фи ни ше ква ли тет мо же да иза бе ре на чин ева лу-
а ци је ко ји од го ва ра ње му или од ре ђе ној дру штве ној гру пи. У под руч ју обра-
зо ва ња он про пи су је стан дар де, кри те ри ју ме из вр сно сти и по тре бе ко је ће 
би ти за до во ље не; би ра на шта ће фо ку си ра ти па жњу обра зов не по ли ти ке; 
уста но вља ва по зи ци ју по је ди на ца у обра зов ном про це су би ло као ау то ном них 
лич но сти или пу ких из вр ши ла ца; од ре ђу је ко је зна ње се сма тра ле ги тим ним; 
ко је ди дак тич ке прак се по жељ ним. При то ме, кри те ри ју ми ева лу а ци је не 
про из ла зе ну жно из уну тра шњих мо гућ но сти и свр ха обра зо ва ња не го из 
спо ља шњих ко ри сти. „Зна ње и обра зо ва ње ви ше ни су циљ не го по ста ју 
сред ство.“29 Као да се оче ку је да се обра зо ва ње при ла го ди од ре ђе ном на чи-
ну ева лу а ци је ко ји је на мет нут раз ли чи тим вр ста ма ин сти ту ци о нал ног при-

27 De rek Bok, Uni ver zi tet na tr žiš tu [U ni ver sity on the Mar ket], Be o grad, Clio, 2005, стр. 114.
28 M. Ap ple, цит. де ло; K.P. Li es smann, цит. де ло; Mart ha Nus sba um, Not for Pro fit. Why 

De moc racy Ne eds the Hu ma ni ti es?, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ve rity Press, 2010.
29 К.P. Li es smann, цит. де ло, стр. 129.
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ти ска, да би по том ре зул та ти ева лу а ци је на по гре шан на чин усме ра ва ли 
обра зо ва ње. 

Мо гу ће је на ве сти чи тав низ при ме ра ко ји по ка зу ју на ко ји на чин оно 
што ме ре ева лу а ци је по врат но ути че на раз не ди мен зи је обра зо ва ња. Чак и 
са ма чи ње ни ца да по сто ји свест о пра ће њу, про це њи ва њу и вред но ва њу мо-
же да ме ња по на ша ње уче сни ка у не ком про це су у од но су на њи хо во спон-
та но по на ша ње. Ова пра вил ност при сут на је не са мо код по на ша ња по је ди-
на ца, у овом кон тек сту на став ни ка, ру ко во ди ла ца, уче ни ка, не го се од ра жа-
ва и на ко лек тив не од лу ке и про це не. Ако се не што у од ре ђе ном дру штве ном 
кон тек сту пер ци пи ра као вред но оно ће се уто ли ко те же и ре ђе до во ди ти у 
сум њу. Од лу ка о то ме ко ји ће се на став ни про гра ми или прак се усво ји ти као 
вред ни из у ча ва ња у ве ли кој ме ри је и кроз исто ри ју за ви си ла од иде о ло ги је, 
ве ре или по ли ти ке ви ше не го пе да го шко-ан дра го шких и фи ло зоф ских осно ва 
обра зо ва ња. Пре ма ту ма че њи ма со ци о ло га обра зо ва ња30 ак ту ел ни дру штве-
ни тре ну так по го ду је по ти ски ва њу зна ча ја као и мул ти ди мен зи о нал но сти 
ци ље ва обра зо ва ња у ко рист ње го ве су же не уло ге слу же ња еко ном ском 
ин те ре су. Уло га ко ју обра зо ва ње /мо же да/ има за раз вој по тен ци ја ла сва ког 
по је дин ца и дру штве ну за јед ни цу у це ли ни, мар ги на ли зо ва на је, из ме ђу 
оста лог, и на чи ном на ко ји се вред ну је ква ли тет обра зо ва ња. Као под ра зу-
ме ва ју ће бо ље, вред ни је, зна чај ни је и ко ри сни је зна ње обра зов ним си сте мом 
се фор си ра зна ње ко је до но си нај ви ше ко ри сти вла да ју ћим, ве ћин ским, при-
ви ле го ва ним дру штве ним гру па ма. Ис ку ство оста лих не сма тра се зна чај-
ним, не це ни се, чак се по не кад и не вред ну је. Кон фор ми зам или раз ли чи те 
вр сте при ти са ка кон се квент но до во де до то га да се вред но сти, нор ме и мо-
де ли по на ша ња по ме ну тих гру па обра зо ва њем ин тер и о ри зу ју и сма тра ју 
при род ним, а обра зо ва ње у том сми слу вред но сно не у трал ним. Обра зов на 
ствар ност се при ла го ђа ва, ма кар и са мо „на па пи ру“, чак ако ти ме из не ве-
ра ва обра зов не иде а ле.

Све ве ћа упо тре ба кван ти фи ко ва ња, пре у зе та из при род них на у ка и 
при ме ње на на све не срод не обла сти, омо гу ћа ва и све че шће ко ри шће ње 
ран ги ра ња као об ли ка вред но ва ња. „Су ве ре ност да нас по сје ду је онај тко 
има моћ при ре ди ти ова кво ни за ње.“31 Што је ни во обра зо ва ња ви ши то се 
ужим кру го ви ма пре пу шта по сао пре су ди те ља, иа ко ни у на уч ној за јед ни ци 
не ма је дин стве ног ста ва по пи та њу мо же ли се и ка ко из ме ри ти сва ка ди-
мен зи ја обра зо ва ња. Аген ци је за реј тинг и вред но ва ње, не рет ко у при ват ном 
вла сни штву, ре ша ва ју ди ле ме на те ме љу не баш ја сних кри те ри ју ма, не до-
вољ но сиг ни фи кант них ни зо ва те сто ва и ева лу а ци о них по сту па ка. Нај у тац-

30 М. Ap ple, цит. де ло; Дра ган Ко ко вић, Со ци о ло ги ја обра зо ва ња [The So ci o logy of 
Edu ca ti on], Но ви Сад, Ма ти ца Срп ска, 1994.

31 K.P. Li es smann, цит. де ло, стр. 70.
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ни ји ме ђу на род ни про гра ми ко ји ма се ева лу и ра ју обра зов ни си сте ми, по пут 
OECD-овог PI SA про гра ма, об у хва та ју три обла сти – ма те ма ти ку, при род не 
на у ке и чи та лач ку пи сме ност, па ипак се пре ма њи ма су ди о це ли ни си сте ма. 
Обра зов ни си сте ми и по ли ти ке обра зо ва ња мно гих др жа ва по том по кла ња ју 
ви ше па жње по ме ну тим, не го не ким дру гим обла сти ма, чак и про ве ра ва ним 
обла сти ма уну тар тих ева лу и ра них под руч ја. Упо зо ре ња о по гре шно из ве де-
ним за кључ ци ма и про ме на ма обра зов не прак се на кон ПИ СА те сти ра ња сти-
жу и из др жа ва ко је по сти жу нај бо ље ре зул та те на овим те сти ра њи ма. Упра-
во из Фин ске су ге ри шу ка ко „ре фор ме на сте ро и ди ма“32, ко је фор си ра ју не ке 
др жа ве, мо гу да се пре тво ре у ве штач ко по бољ ша ње ре зул та та, а не одр жи во 
ре ше ње. Њи хов обра зов ни успех за сни ва се упра во на су прот ним осно ва ма. 
Бри гу за дру штве ну ко хе зи ју и ва жност јед на ких мо гућ но сти, по ред уну та-
ро бра зов них чи ни ла ца, сма тра ју те мељ ним из во ром ква ли те та обра зо ва ња.33 

Ре зул та ти стан дар ди зо ва них ме то да ева лу а ци је, ран ги ра ња, бо до ва ња 
и ме ре ња ни воа ин сти ту ци о нал них но си ла ца обра зо ва ња, уче нич ких по-
стиг ну ћа, на став них про гра ма, на уч них про је ка та, ком пе тен ци ја на став ни-
ка и све га дру го га што се мо же ме ри ти че сто по ста ју не за мен љи во сред ство 
у фор му ли са њу обра зов них по ли ти ка, ало ка ци ји увек огра ни че них ре сур са 
и слич них прак тич них ре ше ња. Флек си бил ни је, осе тљи ви је, ва лид ни је ме-
то де ева лу а ци је, отво ре ни је за број на дру га ре ле вант на свој ства уче сни ка у 
обра зов ном про це су или ка рак те ри сти ке си сте ма у це ли ни, ко је зах те ва ју 
ду го трај не, пре фи ње ни је ана ли зе, дис кри ми на тив ни је по ступ ке и ква ли та-
тив ни при ступ би ва ју по ти сну те или пот пу но из о ста ју, док се мер љи ви јим 
свој стви ма при да је пре ве ли ки зна чај.

У по след њој де це ни ји пре о вла дао је мо дел кван ти та тив ног из ра жа ва ња 
ква ли те та и у уни вер зи тет ској сре ди ни. За др жи мо се са мо на „вред но ва њу 
ква ли те та ис тра жи ва ња, ко је исто вре ме но има и функ ци ју вред но ва ња са-
мих ис тра жи ва ча.“34 У обра зо ва њу у це ли ни, по себ но у уни вер зи тет ској 
на ста ви, за по сле не су осо бе ко је су као дру штве на гру па за др жа ле мно ге 
ка рак те ри сти ке сло бод них про фе си ја од ко јих се оче ку је ви сок сте пен ин-
ди ви ду ал не и ин сти ту ци о нал не ау то но ми је. Ипак, вред но ва ње њи хо вог 
ра да, при том са мо ис тра жи вач ке а не и на став не ком по нен те овог по ли ва-
лент ног по зи ва, „ба зи ра се на фи ло зо фи ји по зи ти ви зма, праг ма ти зма и са 
на гла ше но ути ли тар ном ори јен та ци јом.“35 Оно је пот це њи вач ко и за „нај бо-

32 P. Sahlberg, цит. де ло, стр. 15.
33 Wil kin son i Pic kett, 2009, пре ма: P. Sahlberg, цит. де ло, стр.204.
34 Ka ta ri na Po po vić, Na ta ša Vu ji sić Živ ko vić, „Kvan ti ta tiv ni pri stup vred no va nju kva li te ta 

is tra ži va nja u obla sti obra zo va nja – otvo re na pi ta nja, pro ble mi i per spek ti ve“, An dra goš ke stu di-
je [A Qu an ti ta ti ve Ap pro ach to Eva lu a ting the Qu a lity of Re se arch in Edu ca tion – Open Qu e sti ons, 
Pro blems and Per spec ti ves, An dra go gi cal Stu di es], Be o grad, 2, 2012, стр. 25.

35 K. Po po vić, N. Vuji sić Živ ko vić, цит. де ло, стр. 38.
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ље“ и за „ло ши је“ ис тра жи ва че јер спо ља шњим при ти ском на до ме шта сло-
бо ду из бо ра и ау то но ми ју. Као ин ди ка то ри ква ли те та се ме ре ме сто об ја-
вљи ва ња ис тра жи ва ња (на зив, ранг ча со пи са), ин декс ци ти ра но сти и број 
при сту па ис тра жи ва њу у елек трон ским ба за ма по да та ка. Мно ги од ових 
ин ди ка то ра ни су ре ле вант ни за за кљу чи ва ње о ква ли те ту: ви со ка ци ти ра-
ност, ре ци мо, мо же да бу де по сле ди ца на во ђе ња у не га тив ном кон тек сту или 
мре же уза јам них ци ти ра ња; ви со ко ко ти ран ча со пис мо же да бу де тзв. „пре-
да тор ски ча со пис“; при ступ по дат ку не мо ра да зна чи да је рад и про чи тан. 
Ипак, на осно ву ова квих ме ри ла од ре ђу је се бо дов ни екви ва лент ква ли те та 
од ре ђе ног члан ка, „па та ко од оно га што су ис тра жи ва чи на пи са ли не мо-
ра мо про чи та ти ни рет ка.“36 Ап сурд ове си ту а ци је Li es smann илу стру је 
исто ри јом ака дем ског на прет ка свет ски при зна тог фи ло зо фа Кан та ко ји у 
да на шњем на уч ном си сте му не би имао ни ка кве шан се.37 По ве ре ње и сло бо да, 
а не при ти сак и кон тро ла по го ду ју кре а тив но сти, ма кар се уз не ке ге ни јал не 
ис тра жи ва че и про фе со ре „про ву кли“ и они ко ји то ни су. Пре о вла ђу ју ћи на-
чин ева лу а ци је, нај зад, си лом при ти ска ја ча нај го ре, а не нај бо ље осо би не 
чо ве ка, ка ко уче ни ка та ко и на став ни ка – над ме та ње, его и зам, скло ност кон-
фор ми зму, чак пре ва ри, се бич ност, не кри тич ко по ко ра ва ње ау то ри те ту.

ЗА КЉУ ЧАК

Пре о вла ђу ју ћи на чин ева лу а ци је у обра зо ва њу ја ча тен ден ци је су жа-
ва ња, си ро ма ше ња бо гат ства ци ље ва ко ји се обра зо ва њем мо гу по сти ћи. 
Сво јим по врат ним де ло ва њем на обра зов ну прак су пре те жно кван ти фи ко-
ва ни при ступ ква ли те ту по ка зу је се као рђав на чин вред но ва ња ква ли те та, 
по себ но уко ли ко оста је је ди ни. При вред но ва њу обра зо ва ња тре ба ло би 
по ћи од свих по тре ба и ци ље ва по је ди на ца и при пад ни ка дру штве не за јед-
ни це ко ји се обра зо ва њем мо гу за до во љи ти, а не са мо еко ном ских по тре ба, 
уских зах те ва тр жи шта или при ви ле го ва них и моћ них дру штве них гру па. 
Из у зет но ком плек сна вас пит но-обра зов на де лат ност тра жи ла би и из ни јан-
си ра не на чи не ева лу а ци је. Уска, де фор ми са на и кру та пер спек ти ва вред но-
ва ња обра зо ва ња, про ис те кла из дру гих и дру га чи јих де лат но сти и из ужих 
фор ми обра зо ва ња као што су тре нинг или обу ка, вре ме ном мо же да до ве де 

36 K.P. Li es smann, цит. де ло стр. 72.
37 K.P. Li es smann, цит. де ло стр. 74-77. Li es smann под се ћа на де мон стра тив ну Кан то-

ву не по кре тљи вост; пре уни вер зи тет ског на ме ште ња ни ка да ни је бо ра вио у ино стран ству; 
де сет го ди на по до ла ску на уни вер зи тет ни шта не об ја вљу је; са зре ва ње Кри ти ке чи стог 
ума чи ни го ди не шут ње ње го вим нај про дук тив ни јим го ди на ма; не уче ству је у ко лек тив ним 
про јек ти ма... Ка ко би био из ме рен ње гов ис тра жи вач ки учи нак, пре ма да на шњим кри те ри-
ју ми ма?
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до при ла го ђа ва ња обра зов ног про це са уна пред за цр та ним став ка ма ко је ће 
се вред но ва ти ства ра ју ћи ам би јент ко ји не ки ау то ри на зи ва ју си ту а ци јом у 
ко јој „реп, у овом слу ча ју по сту пак вред но ва ња, ма ше псом“38 и по ку ша ва 
за по ве да ти це ли ни сло же ног и ви ше ди мен зи о нал ног про це са ко ји су же ни 
ева лу тив ни по сту пак не об у хва та у пот пу но сти.

38 M. Ap ple, цит. де ло, стр. 383.
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Eva lu a tion in Edu ca tion: Tri als and Di lem mas

Abstract: The su bject of the pa per is a cri ti cal re vi ew of both the im por-
tan ce and the li mi ta ti ons of the eva lu a tion pro cess in edu ca tion. The key qu e-
sti on ra i sed he re is whet her it is eno ugh to con si der eva lu a tion in tec hni cal, 
me tric and sta ti sti cal terms or it is ne ces sary to al so vi ew the con text in which 
eva lu a tion forms part of the en ti re edu ca ti o nal cycle, gu i ded by bro a der ob jec-
ti ves and ro les of edu ca tion in so ci ety. The un derlyin g ca u se of the all too fre-
qu ent re co ur se to qu an ti fi ca ti on in or der to con vey the qu a li ta ti ve cha rac te ri-
stics of edu ca ti o nal work is the al te red at ti tu de to wards the ro le of know led ge 
and edu ca tion in mo dern so ci ety. The idea of cor po ra te-eco no mic thin king 
cor re la tes with the re du ced no tion of edu ca tion whe re ef fi ci ency, prac ti cal ap-
pli ca bi lity and eco no mic ex plo i ta bi lity, which are me a su red by stan dar di zed 
eva lu a tion met hods, are fa vo u red over di ver sity, fre e dom and au to nomy. That 
way the mo re fle xi ble eva lu a tion met hods, mo re open to many ot her re le vant 
qu a li ti es of the par ti ci pants in the edu ca ti o nal pro cess or to the cha rac te ri stics 
of the system as a who le, which re qu i re long-term, mo re sop hi sti ca ted analyses, 
mo re di scri mi na ting pro ce du res and a qu a li ta ti ve ap pro ach, are su per se ded or 
omit ted. Con se qu ently, eva lu a tion le ads to the adjust ment of the edu ca ti o nal 
pro cess ac cor ding to the pre de fi ned re du ced fe a tu res be ing eva lu a ted, cre a ting 
an en vi ron ment that so me aut hors de scri be as a si tu a tion whe re “the tail wags 
the head”, in which eva lu a tion is me ant to go vern the en ti rety of a pro cess that 
is not fullyen com pas sed by the re du ced eva lu a tion pro ce du re. Such a per spec ti ve 
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al so re du ces the we alth of le gi ti ma te fe a tu res and me a nings that edu ca tion is 
sup po sed to de ve lop and fo ster.

Keywords: edu ca tion, qu a lity of edu ca tion, eva lu a tion.
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