
Кроз беспућа дигитализације у просвети… 

 

 

 ,,Још увек нема електронског сертификата који можете да преузмете” - ова 

реченица стајала је преко три месеца, све до краја октобра овог лета Господњег, 

на интернет страници Завода за унапређивање образовања и васпитања и 

обавештавала наставнике који су још 13. и 14. јула завршили обуку о исходима 

образовања по новим, реформисаним програмима. (Да је поменута документа 

разносио лично Санчо Панса на свом легендарном магарцу, ценимо да би посао 

обавио ефикасније и брже, те би и дигитализација докаскала у наше школство 

на примеренији начин.) Једно је, међутим, извесно: дигитализација у српским 

школама - прича је апсурду који се упорно и енергично отима смислу. 

 Хиљаде воздигнутих, унапређених и апгрејдованих наставника који су 

искуслили неподношљиве чари обуке за дигитално доба, дочекао је, међутим, 

болан и суров пад у реалност при повратку у матичне школе, јер: у средњим 

стручним школама програми уопште и нису реформисани, а гимназијама не 

само што недостају дигитални уџбеници, већ нема ни оних традиционалних, 

папирних, те су наставници, ученици и њихови родитељи приморани да 

проблем решавају на начине давно превазиђене (кршећи невољно при том 

ауторска права твораца уџбеника). 

 Јавности би још занимљивије могао изгледати концепт по којем се 

наставници у предуниверзитетском образовању ,,усавршавају”: са голих, 

неокречених зидова учионица едукатори читају садржај сваког слајда шарене 

презентације, као да имају посла са аналфабетама! Није ли та презентација, то 

чедо труста мозгова чије сенке лебде по беспућима Министарства, могла бити 

електронским путем упућена наставницима? И не би ли управо то 

представљало помак од досадашњег (некреативног, неефикасног, али скупог!) 

начина реализације обука? 

 Кад поменусмо електронску пошту, прва и неминовна асоцијација свима 

нама у школству јесте – електронски дневник. То чудо дигиталног доба, које 

треба да изазове културни шок стручне и шире јавности, нажалост, није 

прављено по мери наставника и ученика, већ је сасвим очигледно да његов 

творац никада није одржао час деци и младим људима. Сада нам, међутим, не 

преостаје ништа друго до да се уздамо у способност прилагођавања, као 

кључни услов опстанка живог света… Недовољност концепта електронског 

дневника може се наслутити и из чињенице да надлежни у МПНТР још увек 

сматрају обавезујућим елементом педагошке документације и папирну 

педагошку свеску у коју наставник, за сваког ученика, бележи импресије, 

напредовање, владање, активности… Укратко, све оно што је већ забележио у е-

дневнику. 

 Да се разумемо, овде се не поставља питање: треба ли нам уопште 

дигитализација у школству? Наравно да такав савремени алат може и треба да 

унапреди перформансе наставне праксе, али не на начин како се имплементира 

у српско школство. 



 У 1760 школа, позиционираних у 3500 објеката, до сада имамо 2000 

дигиталних учионица, али је та чињеница у јавном дискурсу експлоатисана на 

непримерен, маркетиншки начин, као да смо сасвим досегли незамислив ниво 

четврте индустријске револуције. Агресивна пропагандна машина учиниће да 

се нелагодно осети свако ко не кличе Златном добу и не сведочи о његовој 

надмоћи над свим претходним и свим потоњим цивилизацијским периодима.  

 Министарство маркетинга и пропаганде такође невољно признаје да су 

већ деценијама нерешени проблеми елементарних услова за рад у многим 

школама – од непостојећих, виртуелних сала за физичко васпитање, неусловних 

тоалета, оронулих зграда… 

 Како даље кроз беспуће? 

 Сви учесници образовно-васпитног процеса у српским школама и 

институцијама треба да се суоче са чињеницом да дигитализација није сама 

себи циљ, већ да је (само) моћан алат у процесу стицања знања и вештина. 

Величање пуког техницизма, на рачун хуманистичких наука – што је тенденција 

у нашем образовном курикулуму, неће никада обезбедити друштво засновано на 

знању. Подсетимо се: ученици у Финској (у чији се образовни систем заклиње 

министар са својом свитом) током наставног дана користе дигиталне уређаје  у 

образовном процесу свега петнаест минута, а све преостало време критички 

промишљају и дебатују о садржајима које су сазнали… Када ће програми и 

планови нашег школства подржати овакву критичку упитаност и критичку свест 

оних који ступају у свет одраслих? Није ли то много значајнији и племенитији 

циљ (креирати друштво критичких интелектуалаца, који без оклевања 

промишљају и постављају питања о друштвеној стварности),  него величање 

технологије као циља по себи, на који смо, ето, докаскали на оном магарцу 

Санча Пансе? 

 

 

 

 

У Београду,                                                              Весна Војводић Митровић 

11. 11. 2019.                                                              ГСПРС ,,Независност” 


