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                                         Uvodne napomene 
 
Osećaj da se u našoj didaktici još uvek ne pravi dovoljan spoj teorijskih osnova i 
praktičnih pokušaja primene odredjenih teorija i didaktičkih modela, prema skromnom 
utisku autorke ove studije, uglavnom, zbog toga što se ne prati spona izmedju meta 
teorijskih osnova diaktičkih teorija i njhovih aplikacija u didaktičkim modelima, je u 
osnovi motiva da se učini pokušaj da se dodje do teksta koji bi nastojao da ove spone 
poveže. To je, takodje, i jedan od razloga što se krenulo od postmoderne kao 
metateorijskog polazišta didaktike. 
 
Diskurs o postmoderni i didaktičke implikacije nastoje se sagledati iz više uglova. 
Posmatraju se paradigme i njihove filozofske pretpostavke;prati se razvoj didaktičke 
teorije iz ugla sukoba i smene paradigmi, kao i nastanka najnovijih( paradigma haosa...), 
a sve se ovo prelama kroz prizmu  vrednosti za koje se zalaže postmoderna( autonomija, 
samoodredjenje, suodredjenje, participacija...). Kurikulum je kao značajno didaktičko 
pitanje, za koje je inače postmoderna izuzetno zainteresovana, fokusiran iz ugla 
diskusija moderne i postmoderne, sa posebnim naglaskon na danas tako aktuelnom 
pluralizmu. 
 
Poseban deo posvećen je konstruktivizmu kao osnovi savremenih epistemoloških 
teorijskih koncepata u pedagogiji i didaktici. I na kraju pokušava se sagledati odgovor 
didaktike na postmoderne izazove. 
 
Kako se na nekim mestima osećala potreba da se odredjenim pitanjima posveti ponovo 
pažnja, da se dotaknu iz drugog ugla, čini se da se u vidu koncentričnih krugova šire 
neke od ideja i time, ustvari, šire shvatanja o postmoderni kao kontekstu, metateorijskoj 
osnovi savremene didaktike. Utisak je da je ovo bilo neophodno da bi se dale jasnije 
slike postmoderne, metateorijskih osnova, paradigmi, epistemoloških koncepcija, 
postmodernih korena konstruktivizma, kao i odgovora didaktike na sve ovo. 
 
Tekst je namenjen, pre svega studentima pedagogije, a onda i svima onima koji se nadju 
na odgovornim poslovima vaspitanja i obrazovanja, od praktičnog do strategijskog 
nivoa. Zbog studenata su neke stvari potencirane i možda čak simplifikovane, može 
izgledati da se na njima moglo i manje zadržavati, no, ovo kruženje nad istom 
materijom, vraćanje iz dugog ugla pomaže u razjašnjavanju pojava, te verujemo da će i 
ovde ove namere ispuniti svoju svrhu. 
 
Bez težnji za potpunošću, obuhvatnošću i nastojanja da se zatvore brojna pitanja, u 
osnovi refleksija u ovoj studiji su pokušaji da se bar ugrubo skiciraju teme koje su 
prethodno navedene, sa utiskom da se ovo javlja kao prva potreba u našoj didaktici 
danas, a mnoga od pitanja dotaknutih ovde su i metodološka, te će se vezom ovoga 
pomoći boljem razumevanju suštine didaktike iz različitih uglova. Ili, ovo su bar bile 
namere, ako se delić ovoga ispuni, vredelo je truda. 
 
Vršac, septembar 2006.god. Autorka 
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Naučno- teorijske rasprave, a sa njima i naučno-teorijske ili metateorijske koncepcije 
pedagogije i njenih disicplina  u razmišljanjima o teorijskim polazištima danas ne mogu 
a da se ne  osvrnu na pedagoški pluralizam, koji bi se mogao uzeti kao predznak 
vremena u kome smo i koji diže iznad ostalih pitanje šta sa njima, šta sa prednostima i 
nedostacima osnovih pedagoških koncepcija, koliko se osloniti na koju od njih u 
kreiranju strategija istraživanja, a i praktičnih odluka u strategiji vaspitanja i 
obrazovanja. A u sklopu ovoga nameću se i epistemološka pitanja i putevi kojima teče 
naučni razvoj, a sa tim i načina kojima se dolazi do poudanijih rezulatata u pedagoškoj 
nauci. 
 
Poslednjih deceniju-dve malo je rasprava kod nas koje se bave teorijskom 
utemeljenošću  i objašnjavanjem strukturnih , osnovnih pedagoških pitanja . Uz ovu 
konstaciju prisutan je i stav da je potrebno da se pedagogija više usmeri  putem kojim bi 
se adekvatnije sagledavali pedagoški fenomeni, dakle, prisutna je svest o neadekvatnosti 
pozamljenih teorija iz drugih srodnih disciplina, za koje većina pedagoga danas misli da 
ne odražavaju probleme vezane za pedagogiju, da se hipoteze ne zasnivaju na 
pedagoškim pojmovima, nego pre na nedomišljenim teorijskim konstruktima, 
pozamljenim iz drugih nauka( koje danas u vreme konstruktivizma i same ove nauke 
napuštaju, odriču ih se), što je jedan od značajnih razloga što je pedagogija u 
aktuealnom trenutku u defanzivi, bar kod nas. Ovo smo ovde pomenuli jer je to bio put 
kojim se došlo do prihvatanja stava da ne postoji jedna ili „prava pedagogija“, nego 
različite koncepcije i njihova skrivena naučna stanovišta za oblikovanje različitih 
pedagoških teorija. A, ovo videćemo kasnije  na primerima iz didaktike, odražava se i 
na njene discipline. 
 
Krajem 80-tih godina se u raspravama o naučno-teorijskom zasnivanju društvenih 
nauka javlja „postoderna“ (Derida, Liotard idr.). Na nemačkom polju je ovaj talas 
potpomognut Habrmasovim i Velšovim idejama koje su do danas ostavile broja pitanja 
otvorenim: 
- naučno znanje je oblik znanja pored ostalih, 
- ne postoji metodologija kojom se naučno znanje izdvaja od drugih vrsta znanja, 
- nauka u postmoderni treba za svoj predmet da smatra i pravila kojima se konstruiše 

naučno znanje, 
-  nauka u postmoderni nije usmerena na suglasje, nego na sporenje,tj. na različita 

gledišta koja se mogu izreći u različitim naučnim i nenaučnim diskursima. 
 
Filozofija postmoderne je na pedagogiju ostavila šokantan utisak. Da li je ovaj danas 
prevazidjen, kako izgleda naša naučna mapa i karta pedagoških koncepcija i kakve su 
implikacije svega ovoga na praksu?Ovo su samo neka od pitanja koja danas već sve češće 
glasno pedagozi sebi postavljaju. 
 
Postmoderna je najpre u raspravama o nauci, pa i u pedagogiji, doživljena kao 
ugrožavanje vlastitih teorijskih postavki. Takodje je za pedagogiju značila kraj 
prosvetiteljstva, odricanje od traganja za istinom, pluralnost umesto obaveznosti, nova 
nepreglednost; sve što su inače kritičari i zagovornici postmoderne izrekli o njoj izgleda 
da je išlo u prilog opovrgavanju vaspianja i obrazovanja i pedagogije uopšte. 
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Diter Lencen je dosta pisao o „demontiranju pedagoške teorije“ ( mit, metafora i 
simulacija). Za njega je „istorija pedagogije istorija velikih pripovedanja“ u Liotarovom 
smislu. Pedagoške teorije nisu ništa drugo nego sistemi znakova bez odnosa sa 
stvarnošću. 
 
U devedesetim počinje drugo razdoblje sučeljavanja u kome se postmoderna  od strane 
pedagogije više ne percipira kao pretnja, nego kao podsticaj za novo naučno-teorijsko 
razmišljanje. Prema Mihaelu Vinkleru rasprave o postmoderni išle su tako što se najpre 
filozofija postmoderne razumela kao kritika tradicionalne teorije obrazovanja koja u 
načelu polazi od jedinstvenog pojma obrazovanja, da bi se zatim zahtevi postmoderne za 
radikalnom pluralnošću proklamovali kao novo pluralno usmereno obrazovanje. 
 
 
Medju već pominjanim autorima izdvajamo Ž.F.Liotara( Jean-Francios Lyotard) i 
njegovu po mnogima odlučujuću raspravu o postmoderni.1 Mogli bismo, dakle, reći da se 
tek u drugoj polovini 80-tih godina u raspravama o naučno-teorijskom zasnivanju 
društvenih nauka javlja novi pojam: pojam“ postmoderna“. I to po mnogima ide uz 
posezanjem za francuskim „poststrukturalizmom“ Derride, Lyotarda i dr. Kao značajna u 
smislu uticaja pominje se i Liotarova knjiga „Postmoderno znanje“, za koju se smatra da 
je Liotard u prvi plan istakao cilj da analizira različite oblike znanja. Jedna od ideja koja 
se često sreće u literari odnosi se na konstataciju „ Naučno znanje je oblik znaja pored 
ostalih“.2 Ovo je prema Liotardovom stavu značilo da nasuprot dotadašnjim naučnim 
stavovima umesto da se pažnja usmerava isključivo prema naučnom znanju, to naučno 
znanje nije jedini oblik znanja,nego da postoji pored ostalih drugih oblika znanja. 
 
„Najpre, naučno znanje  nije celokupno znanje, ono je uvek bilo višak, uvek je u 
suparništvu i sukobu s drugom vrstom znanja koje pojednostavljeno nazivamo 
narativnim“3 
 
Liotar je pomoću pojma diskurs pokušavao da objasni ovo svoje shvatanje naučnog 
znanja i njegov odnos sa drugim oblicima znanja. Tako je smatrao da je naučno znanje 
odredjeni oblik diskursa koji se odvija u skladu s odredjenim pravilima. Pored ovoga , po 
njemu postoje i drugi sistemi pravila kojima se, takodje dolazi do znanja. Postoje diskursi 
pripovedanja, pitanja ili uveravanja.4   
 
“Iskaz, čak i onaj najobičniji, stvara se u skladu s nizom pravila... Postoji više sistema 
pravila o iskazima. Argumentovanje, spoznavanje, opisivanje, pripovedanje, ispitivanje, 
pokazivanje, zapovedanje itd. 
 
Te vrste diskursa pružaju pravila za povezianje različitih iskaza, pravila s kojima se mogu 
postići sledeći ciljevi: znati, poučavati, imati pravo, zavesti, opravdati, vrednovati, 

                                                           
1.Liotard, Ž.F., Das postmoderne Wissen,Wien,1986. 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ove ideje Liotard je bliže objasnio u delu:Sporenje iz 1983. god. 
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potresti, nadzirati...“5 Drugi temeljan Liotardov stav sažet u obliku teze odnosi se na 
sledeće: Ne postoje „metakriteriji“ kojima se naučno znanje izdvaja od ostalih  vrsta 
znanja. 
 
Iz ovoga je proizašlo njegovo shvatanje  da je istorija filozofije istorija pokušaja da se 
dokaže nadmoć naučnog znanja naspram ostalih oblika znanja. 
 
Zato Liotar smatra: „ Nauka je od samog početka  u sukobu s pripovetkama. Merenje 
vlastitim kriterijumom, većina njih pokazuje se kao fikcija. Ali ukoliko se ne ograničava 
na to da pokaže korisne pravilnosti i traga za istinom, nauka mora opravdati vlastita 
pravila igre. Tako ona o svom vlastitom statusu vodi diskurs opravdanja, koji se nazvao 
filozofijom. Ako taj meta diskurs izričito posegne za ovom ili onom velikom 
pripovetkom poput dijalektike duha, hermneutike smisla, emancipacije razumnog ili 
delatnog subjekta, odlučujemo se „modernim“ nazvati onu nauku koja se poziva na taj 
diskurs kako bi opravdala vlastito postojanje“.6 U suštini ovoga stava je ideja Liotara o 
„velikim pripovetkama“ filozofije koje služe tome da se opravda status znanja. Zato 
Liotar smatra da pripovetka da znanje služi slobodi i emancipaciji čoveka, te da nauka 
doprinosi ukidanju tradicionalnih zavisnosti. 
 
„ Svi narodi imaju pravo na nauku. Ako društveni subjekt još uvek nije subjekt naučnog 
znanja, to je zbog toga što ga u tome sprečavaju sveštena lica ili tirani“ Liotard, 1986. 
 
U sklopu prethodnog i njegovo insitiranje na zadatku pripovetke da obuhvati celinu 
spoznaje.Zato on u skadu s Šlajermaherovim ( Schleiermacher) idejama insistira na 
velikoj ulozi univerzitetskog pristupa spoznaji: „ Velika zadaća koju treba da ostvari 
univerzitet je prikaz „celine spoznaje..., tako da se na taj način očigledno prikažu načela u 
odredjenom smislu svega znanja“...Ta filozofija mora iznova da uspostavi jedistvo 
spoznaja koje su rasute u pojedinačnim naukama, po laboratorijama i preduniverzitetskim 
obrazovnim ustanovama...“ 7  
 
Postmodernisti, a medju njima na prvom mestu Liotar ističu da sadašnji hermeneutički 
diskurs počiva na pretpostavci koja se u krajnjoj instanci svodi na uverenje da postoji 
smisao koga treba sposznati,te na taj način istoriji, pre svega istoriji saznanja, daje 
legitimitet. Ovo je u suštini teze o pripovetci da nauka ima zadatak da spozna smisao. A 
dalje isti autor, kao i njemgovim ideja  bliski smatraju da sve tri prethodne teze u vreme 
„postmoderne“ više isu održive. Dakle, smatra se da se u postindustrijskom društvu i 
postmodernoj kulturi, pitanje o merodavnosti znanja postavlja na drugi način. „Velika je 
pripovetka izgubila svoju verodostojnost“8 Tako se iza ovoga jasno ističe postmoderni 
stav prema nauci uopšte, pa i prema pedagogiji da je nauka tek jedna od mnoštva 
„jezičkih igara“.  

                                                           
5 Lyotard,Ž.F.,Der Widerstreit, Munshen,1987( ursprunglich 1983.). 
 
6Liotar, Ž., 1987. 
 
 
7 Liotar,Ž., 1986.god. 
8 Lyotard,J.F., Das postmoderne Wissen, Wien,1986. 
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„ Kao prvo poredjenje naučnog s nenaučnim ( narativnim) znanjem omogućuje nam da 
shvatimo ili bar osetimo kako postojanje ovoga prvog ne poseduje nikakvu vezu ili manju 
neophodnost od postojanja onog drugog. I jedan i drugi oblik sastoje se iz niza iskaza. 
Oni su potezi koje igrači povlače u okviru opštih pravila. Ta pravila su svojstvena 
svakom znanju te potezi koji s eovde i tamo smatraju dobrima ne mogu pripadati, osim 
pukim slučajem, istoj vrsti“.9 

  
 

Zato Liotar ističe da nauka igra sopstvenu igru, te da ona ne može opravdati druge  
jezičke igre. Kao primer nevodi to što joj nedostaju pravila preskripcije, te tako ne može 
opvadati ni samu sebe, kako se često smatra da joj je to suština. Zato u skladu s ovim 
Liotar smatra da su različiti nauni i nenanučni diskursi inkomenzurabilni ( nesamerljivi), 
te da ne postoji metadiskurs opšteg jezika na osnovu kojeg bi se moglo odlučiti koji je od 
njih bolji.  Liotar,dakle, nikako ne ostavlja prostor za komunikaciju, ili bliže 
potpomaganje ova dva ugla saznanja, naučni i nenaučni ( narativni). 
 
„ Koji je iskaz „jači“...narativni ili kritički? Mit o Arijevcima ili Kantova filozofija? 
Pravilan odgovor bi se mogao zasnovati na sledećoj pretpostavci: „Jezik“ bi bio 
jedinstven kada bi postojan jedan jedini interes, snaga pojedine vste diskursa merila bi se  
prema tome u kojoj meri se njen ulog u igri približava opštem jezičkom interesu. No, 
vrste diskursa su inkomenzurabilne, svaka poseduje sopstveni „interes“, „snaga“ iskaza 
meri se prema pravilima diskursa, isti iskaz je jak ili slab zavisno od svog uloga u igri. 
Zbog toga je opravdano da naslabiji argument može biti najjači: Pravila odgovarajuće 
vrste diskursa su se promenila, više nije reč o o istom ulogu“. 
                                                                                                        
Treća često citirana Liotarova teza odosi se na tvrdnju da nauka u postmoderni treba 
svojim predmetom da učini i pravila prema kojima se konstituiše znanje. Što bi značilo 
da nauka u postmoderni prema Liotaru ne predstavlja načelnu kritiku naučnog znanja. 
Naučno znanje je oblik znanja i kao takvo i za njga ima svoju funkciju. Ale se ipak nauka 
u postmoderni razlikuje od od nauke u prethodnim epohama i to po tome što je svesna 
svoje povezanosti s pravilima koja proizvode to znanje,a time istovremeno i svojih 
granica.  
 
„ ...istaknuta crta postmodernog naučnog znanja sastoji se u – doduše eksplicitnoj-
imanenciji diskursa o pravilima diskursa o pravilima koja uspostavljaju njegovu 
valjanost“. 10 
                                                                                                           
 „ U svom zanimanju za neodlučivo, za granice tačnosti nadzora, kvante, suprotstavljanje 
nepotpunih inforacija, za „lomove“, katastrofe i pragmatičke paradokse, postmoerna 
znanost uspostavlja teoriju evolucije kao diskontinuiranog, katastrofičkog, 
nepopravljivog, paradoksalnog procesa. Ona menja smisao reči i govori kako se ta 
promena može izvršiti. Ona ne iznosi poznate, nego nepoznate činjeice“. 11 

                    

                                                           
9 Liotar,Ž., 1987.god. 
10 Liotar,Ž., 1986. god. 
11 Ibidem 
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I četvrta najčešće pominjana teza postmodernog pristupa nauci koja je na pedagogiju 
imala isto tako veliki uticaj je Liotarova teza po kojoj nauka u postmoderni nije usmerena 
na suglasje, nego na sposrenje,tj. na različita gledišta koja s emogu izreći u različitim ( 
naučnim i nenaučnim ) diskursima. 
 
Može se reći da Liotar na saglasje gleda kao na pretpostavku o sposrazumu u obliku 
diskursa, ato znači d ai na sporazum gleda kao na nešto što se oslanja na pravila. No, on 
ga ne smatra mogućim: Saglasje je za Liotara uvek „lokalno“ , odnosno napravljeno je na 
osnovu zajedničkih sistema pravila,( misli na trenutne sagovarače. Zato on smatra da 
ukoliko se pravila prema kojima se konstituiše znanje i sama definišemo kao promeljiva( 
zavisna od onih koji h definišu), cilj znanja u načelu uvek može biti samo stvaranej „ 
paralogija“ ili „sporenje“, tj. uspostava novih gledišta. Znanje treba, dakle, po njemu da 
pruži nova, neočekivana tumačenja. 
 
„Osporavanje je nepostojano stanje i predstavlja trenutak jezika u kome nešto što bi se 
moralo moći izraziti iskazima još uvek čeka na to... Za književnost, filozofiju, a možda 
čak i politiku reč je pri tom o tome da izraze osporavanje tako što će za njega stvoriti 
odgovarajući idiom“.12 
 
 Wolfgang Welsch (Velš,V.) je na nemačkom jezičkom području ozbiljno podupirao 
Liotarove teze. Često se u literaturi sreće njegova tvrdnja koja se odnosi na sledeće: ono 
što s eovde dogadja, svod se na to da odrejdenu situaciju više ne tumačimo na osnovu 
dosad poznatih pravila, nego na potpuno drugačiji način. Postmoderno znanje treba da 
razvije takva različita tumačenja na osnovu različtih diskursa i jezičkih igara. 
Postmoderno znanje s etime, prema W. Welschu,13 usmerava na „ radikanu pluralnost“.14 
 
„ Postmoderna je ono istorijsko razdoblje u kome se radikalna pluralnost uozbiljuje i 
prihvata kao teljeno ustrojstvo društva, te stoga u njemu prevladavaju pluralni obrasci 
mišljenja i delovanja, stvarajući čak dominantni i obavezni stav.  Ako bismo tu 
pluralizaciju tumačili kao puko očitovanje raspa, njena bi suština, bit ostala nesaznata. 
Ona u najmanju ruku predstavlja pozitivnu viziju. Ona je neodvojiva od stvarne 
demokratije“.15 
 
Prethodno osvrtanje na osnvne teze postmodernog talasa, pre svega na Liotarova gledišta 
imalo je za cilj da nas uvede u ono što je taj talas uradio pedagogiju, ili da to lepše 
kažemo da možemo možda jasnije sagledati uticaj svega ovoga na pedagogiju. Mada 
ćemo se još jednom vratiti ovim prethodno navedenim tezama i pokušati da iz još nekih 
uglova sagledamo značenje postmoderne kao pravca mišljenja koje je duboko ušlo u 
savremene pedagoške tokove, sada već  i kod nas, ako ne teorijski razjašnjeno, ono bar 
parcijalnim praktičnim koracima, potezima koji se putem seminara, bez teorijske podloge 
u vidu radionica aktivnog učenja, učionica dobre volje, dečijih prava i sl.imena već 
uveliko sreće na našem prostoru, iako oni koji se uključuju u ove seminare ne znaju šta 

                                                           
12 Ibidem 
13 Welsch,W., Unsere postmoderne Moderne, Berlin, 1993. 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
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uče i čemu sve to do kraja služi, šta mu je teorijska osnova, koje su im aksionoške 
orijentacije, pedagoška filozofska osnova i sl. 
 
Na ovom bismo se mestu možda već mogli osvrtati na odnos postmoderne i pedagogije, 
ali možda ne bi bilo na odmet da se još malo zadržimo na samom pojmu postmoderne, 
posebno zato što još uvek ima dosta polemika oko nekih njenih odrednica i pošto je to 
pojam koji još uvek uzburkava naučnu javnost.  
 
 
                         GENEALOGIJA POJMA „POSTMODERNA“ 
                                       ( iz ugla umetnosti) 
 
 
Poreklo ovoga pojma smatra se potiče od pre 1926. godine i seže sve do 1870-ih, kada ga 
je upotrebio britanski umetnik Džon Votkins Čepman( John Watkins Chapman) i 1917  
kada ga je upotrebio Rudolf Panvic( Rudolf Pannwitz). Smatra se da su „post-
impresiozam“(1880-ih) i „post-industrijski“(1914-22.god) započeli „post“ eru, koja je 
ranih 1960-ih  s prekidima cvetala u književnosti, društvenoj misli, ekonomiji, a po 
nekima čak i u religiji(„post-hrišćnstvo“). 16 „Posteriornost“, negativno osećanje 
„dolaska“nakon kreativnog doba, ili, naprotiv, pozitivno osećanje prevazilaženja 
negativne ideologije, stvarno se , ili jače, razvija 1970-ih u arhitekturi i književnosti, 
tadašnjim centrima postmodernističke rasprave, koja smatra da u sebi nosi obeležje 
autonomije i konstruktivnog pokreta.“ Dekonstruktivna postmoderna“ izbija u prvi plan 
posle 1970-ih kada su francuski post-strukturalisti (Liotar, Derida i Bodrijar) prihvaćeni u 
SAD-u , a danas se smatra da polovina akdemskog sveta veruje da se postmoderna 
ograničava na negativnu dijalektiku i deonstrukciju. No, 80-ih godina javljali su se brojni 
pokreti, koji su različito nazivani: “konstruktivni“, „ekološki“, „utemeljeni“, i 
„restruktivna“ post-moderna. 17 
 
Analitičari smatraju da postoje dva osnovna pokreta, jednan je „postmoderno staje“- 
„reakciona postmoderna“ , a drugi: „potrošačka postmoderna“( doba informatike, papa i 
Madona).18 
 
Čarls Dženks(Charls Jencks) smatra da velika snaga ove reči i ovoga pojma, kao i razlog 
zbog koga će postojati i narednih stotinu godina, leži u tome što obazrivo nagoveštava 
naše prevazilaženje modernističkog pogleda na svet- koji je očigledno neadekvatan- ne 
specifikujući pravac u kome se krećemo. Stoga će je, smatra ovaj autor, većina ljudi 
upotrebiti spontano, kao da je koriste prvi put. Ali, pošto je „modernizam“ po svoj prilici 
skovan još u trećem veku, možda je sama reč prvi put upotrebljena tada.19 
 
Prethodni pregled suštine značenja termina „postmoderna“ vodećeg autoriteta na polju 
postmoderne na polju arhitekture i umetnosti iako vrlo koristan , ostavlja otvorenim 
pitanje šta u praksi znači postmoderna, ili da li „postmoderan“ precizno predstavlja sliku 
                                                           
16 Apinjanezi,R. I Garet,K., Postmoderna za očetnike,Hinaki, Beograd, 2002. god. 
17 Ibidem 
18 Ibidem 
19 Dženks,Č.,(Charls Jencks) prema :Apinjanezi,R. i Garet,K., op. cit. 
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o onome što živimo_ Ili je to samo pomodan termin koji nas ostalja u nedoumici u 
pogledu našeg trenutka( pravog istorijskog stanja)_ Imamo li sada jasniju sliku o ovom za 
mnoge još uvek razdražujuće zagonetnom pojmu, jasnije li nam je šta on u kulturološkom 
i filozofskom smislu podrazumeva. Nagovešteno je u prethodnom skiciranju pojma 
postmoderne  da se njeni koreni nalaze u „moerni“, koja se razvijala, doživljavala svoj 
vrhunac, ali i kolaps, kroz slikarstvo, arhitekturu, književnost, industrijsku revoluciju, 
filozofiju, marksizam... Pitamo se da li će konstatcija poput ove:“ Svet u kome danas 
živimo je svet beskonačnih preklapanja kultura sa različitim, često suprotstavljenim 
značenjima, svet parodije, pastiša i neretko grotesknog prevazilaženja grania; našdanašnji 
svet je svet virtualne „hiperrealnosti“, prepun zbunjujućih fenomena kakvi su Parkovi 
Holokausta, koji provociraju pre kolektivnu amneziju nego moralnu zapitanost. Diznilnd, 
kibernetski prostor, Fukujamino proklamovanje „kraja istorijr“...“-20 
 
Kako se iz prethodnog pitanja oseća nesigurnost u potpunost odgovora, u snalaženju u 
svemu ovome, zadržimo s ejoš malo na razmatranju ovoga pojma, smatrajući d aće nam 
ovo biti značajno za bolje razumevanje odnosa postmoderne i pedagogije, ili da možda 
slobodnije kažemo osećanja haosa, dezorganizacije u peagogiji. 
 
Smatra se da se zabuna kod upotrebe termina „postmoderna“ stvara zbog prefiksa „post“, 
koji stoji ispred „moeran“. Postmoderna se tako na izvestan način po mnogima odredjuje 
preko nečega što ona nije. Ona nije moderna. Ali šta stvarno znači „post“- Mnogi se 
pitaju da li se ovo „post“ odnosi na nešto što je: 

- rezultat moderne- 
- ili re posledica moderne- 
- ili je kao što kažu posmrče moderne- 
- ili je nastanak, razvoj moderne- 
- ili, pak, poricanje moderne- 
- ili je odbacivanje moderne... 

 
Prema mnogim autorima termin „postmoderan“ koristi se  u kombinaciji pojedinih ili 
svih navedenih značenja. Postmoderna je, dakle, mešavina značenja , za koju se mstra da 
proističe iz dve zagonetke: 

- ona s eopire smislu moderne i čini ga nejasnim; 
- ona implicira potpuno poznavanje modernog koje je premašeno novim dobom. 

 
A ovo novo doba je , smatra se, neko doba, bilo koje doba, odredjeno svedočanstvom o 
istorijskim promenama i načinom na koji sagledvamo, mislimo i proizvodimo. Ove 
promene pripisuju se sferama umetnosti, teorije i ekonomske istorije i danas se još uvek 
istražuju radi praktične definicije postmoderne. 
 
 Sama apstrakcija nije bila dovoljna, teje umetnost pokušala sebe da očisti od „ilustracija“ 
stvarnosti, a kriza predstavljanja pokušava se prevazići uzdizanjem i uklanjanjem svih 
tragova „stvarnosti“ iz prikazivanja neprikazanog. A dalje na vom putu sreću se različite 
škole: kubizam, vajmarski Bauhaus, italijanski futurizam,ruski konstruktivizam i druge 
varijante svrstane pod naziv“mašinska estetika“, američki apstraktni ekspresionizam, s 
                                                           
20 Apinjanezi,R. I Garet,K., op. cit. 
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pretenzijama internacionalnog stila. No, iza ovoga javlja s ekao vrisak Dadaizam i bar 
kratko vreme bukti kao internacionalni požar.21Mnogi smatraju da on sa iznenadjujućom 
istrajnošću i danas ostaje duboko uticajan. Zadržimo se zbog toga još samo malo kod 
ovoga. Dadaizam je , prema oceni mnogih, izrastao u okviru nihilističke pobune protiv 
mehanizovane klanice u Prvom svetskom ratu i imao izuzetan značaj za oslobadjanje i 
razobličavanje automatizma, odbacivanja svih tradicionalnih pravila umetnosti u korist 
slučaja kao nesrednog kreativnog pristupa nesvesnom.  
 
Dvadestih godina već se srećemo sa direktnim ugradivanjem ne-umetničkih gotovih 
materijala u slikarstvo- komadića novina, tekstila, lima, pruća.. i to je postalo deo 
kubističkog relnika koji su razvili Pikaso i dr. I ovim putem se ide dalje, čak,smo i mi u 
našim sredinama imali takvo shvatanje umetnosti i izražavanja , te su stari, olupani 
vagoni formiranikao kompozicija i na njih je još bila nabacana neka žica, staro gvoždje i 
sl., e je to kao umetnički eksponat poslato u inostranstvo. Pričalo se o tome , a obični 
ljudi, ne shvatajući o čemu je tu reč, pitaju se još uvek u neshvatanju izložbi koje 
posećuju, a ima ih sada čak i u prostorima dotupnim čoveku koji je u žurbi i 
svakodnevnim egzistencijalnim teškoćama, u bankama i sl.Dakle, ne može, a da se ne 
sretne s ovim, što, sigurno, razumeju samo estetičari, kao analitičari i oni koji to stvaraju. 
A na izložbama su, uglavnom,morbidne slike( tužno lice starca i pored njega mlade 
polunage devojke ...). Analitičari ovoga perioda zapažaju da se estetika pretvara u 
anestetiku.22  A , pokušaji sumiranja stereotipnog gesla postmoderne dolaze do 
konstatcije:“ Dobijate samo ono što vidite“.23  
 
„ Ovaj neodadaizam, koji zovu neorealizmom, pop artom, amsamblažom,itd., lak je izlaz 
i živi od onoga što je napravila DADA. Kada sam otkrio gotove predmete, hteo sam da 
obeshrabrim estetiku. Neodadaizam je preuzeo moje gotove predmete i u njima otkrio 
estetsku lepotu. Ja sam im bacio stalak za boce i pisoar u lice kao izazov, a oni im se sada 
dive zbog njihove esetske lepote“.24 
                                                                                                           
Konceptualizam se devedesetih još uvek ispoljava kroz „antiumetničke“ skandale, kao to 
je primer u citiranoj knjizi: 
 
U beskonačnoj glisti postmoderne, kako to neki kažu ne može se lako biti siguran gde se 
završava moderna, a počinje postmoderna. Na ovom putu javljaus emnoge sumnje i pitaja 
ko što su: da li je minimalizam postmoderan? Da li je konceptualistička upotreba 
ekscentričnih materijala( nedostojnih učtivosti...) postmoderna? I tako redom, u odnosu 
na  već pominjanu marksističku formulu, mnogi smatraju da u se umetnička predanja 
smenjivala u naporu da pomoću inovacija uhvate korak s modernim razvojem tehnologije 
kao baze. Umetnost je izčezla u krajnje ubrzanoj upotrebi poteri za originalnošću.25 
 

                                                           
21 Ibidem 
22 Ibidem 
23 Ibidem 
24 Apinjanezi,R. i Garet, op.cit. 
25 Ibidem 
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Prethodna kratka osvrtanja na hod ka postmoerni možda bi se mogla u najkražem 
šematizovati onako kako to autori knjige  
( Apinjanezi i Garet) čine:  

- od (1) krize u predstavljanju stvarnosti( Sezan, Kubizam, dadaizam, Nadrealizam...); 
- do (2) prikazivanja neprikazivog – apstrakcija ( Supermatizam, De Stijl itd, 

Konstrktivizam, Apstraktni ekspresionizam, Minimalizam.; 
- i konačno (3) ne prikazivanja ( Konceptualizam). 

 
„Svaka nova varijacija u modernoj umetnosti sledila je za prethodnom u konsekventnom 
nizu post-moderne: poput zupčanika u točku-zamajcu koji pri velikoj brzini kao da se 
stapaju i iščezavaju“ 
   
Nakon prethodnog pomenimo samo još neka  nova pitanja na ovom putu: lažna 
postmoderna, koja se vezuje za Liotara i njegovu identifikaciju jednog alternativnog toka 
postmoderne, koji je anti-modernistički, te je kao deo postmoderne mesto sukobljenih 
mišljenja, što se smatra još jednim razlogom što se racionalni konsenzus u pogledu 
postmoderne smatra nemogućim. 
 
„ Dosta je bilo sablasnih arhitektonskih čireva. Dosta s nerazumljivom umetnošću- 
uvredom za zdrav razum- nazad ka osnovama“. 
26 
  
Još jedan od lažnih postmodernizama koje pominje Liotar, savršeno prilagodjen 
savremenoj monokulturnoj prevlasti liberalnog kapitalizma,prema njemu je identifikovan 
kao eklektički ili svaštarski postmodernizam. 
 
Eklekkticizam je nulti stepen savremene opšte kulture: sluša se rege, gleda vestern, za 
ručak se jede hrana iz Mekdonalda, a za večeru domaća kuhinja, koristi se pariski parfem 
u tokiju i „retro“ odeća u Honh Kongu,znanje služi za TV igre. A isti je slučaj i sa kič-
umetnošću, konfuzijom i stavom „sve prolazi“. U odsustvu bilo kavih estetskih 
kriterijuma, novac je jedino merilo. Za sve „ukuse“, kao i asev „potrebe“, brine se tržište. 
                                                    
I sada, iza ovoga pitamo se da li postoji „pravi“ postmodernizam? Oni koji misle da iako 
ga ima, možda ga možemo prepoznati po sledećim prioritetimau njegovom programu: 
- dilema reproduktivnosti u doba masovne potrošnje; već pominjano Benjaminovo 
eliminisanje aure i autonomije originalnih umetničkih dela putem masovne reprodukcije 
nije se obistinilo (originali su ,naprotiv, postali još cenjeniji).  
 
 „ Što više Van Gogovi „suncokreti“ postaju poster, tim više morate da platite original.“27 
  
Ovo se u literaturi označava kao potrošnja imidža. Reprodukovao zauzima mesto 
realnosti ili je zamenjuje kao hiper-realnost. Madi, kojima je ovaj terkst namenjen, 
verujem da neće biti lako da zamisle sve ovo, put kojim je teklo.Čak i oni stariji, koji su 

                                                           
26 Ibidem 
27 Ibidem 
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kroz to prolazili nisu mogli u tom trenutku u svemu ovome da se snadju, i nisu mogli 
jasno da definišu ove tokove. 
 

- druga dilema odnosi se na pitanje: kao se umetnik , ili bilo koji zainteresovani žitelj 
postmoderne- suočava sa pretnjom nestvarne simulirane hiper realnosti? Ona s 
enaravno, prema mnogima može prihvatiti, jer „sve prolazi“, ili se može, kao što 
predlaže Liotar eksperimentisati, ali problem je u tome što ne postoje više pravila ili 
kategorije prema kojima možemo da procenjujemo ono što je u samom 
eksperimentu novo. Tako, kako se smatra, pravila ili kategorije su ono za čim samo 
umetničko delo raga,te bi se iza ovoga stvaralac mogao konstatovati: sve je to lepo i 
krasno, ali ko će priznati ono što je sam uradio? 

                                    
Postmoderna znači raditi bez pravila kako biste našli pravila onog što ste uradili. 
 
 I tako je treče, možda i najvažnije pitanje postmoderne problem: legitimacije. 
 
Ovde je možda mesto da se osvrnemo n apitanje: kako je teška i nepopularna anangardna 
moderna umetnost postala prihvaćena kao institucionalno merilo uksa? Čiji j eto ukus? 
Ukus umetničkih galerija, muzeja, trgovaca umetnošću i njenih kolekcionara. 
 
„Sve što umetnik ispljune jeste umetnost... Bacio sam pisoar u lice, prodavci umetničkih 
dela..a mi smo ga pretvorili u robu za prodaju...“.28 
  
I tako je tržišna privreda, svojom uspešnošću pomoglo da se moderistička ( i 
postmodernistička) anti umetnost u tako velikom obimu legitimisala kao cenjena i 
izuzetno tražena roba. Analitičari se pitaju kako je to moguće i konstatuju da što 
uspešnije eksperimentisanje nastavlja d aumanjuje auru i autonomiju umetnosti, to više 
aura i autonomija postaju isključiva svojina izlagačke moći- kritičkog establišmenta, 
kustosa, trgovaca umetničkim delima i njihovih klijenata. I tako institucionalne moći 
legitimacije legitimišu čak i najbezočniju anti-umetnost. 
 
U pokušaju kratkog skiciranja genealogije postmoderne, koju  možemo odvojiti od 
moderne samo u teoriji, dolazimo do zaključa poznatog francuskog sociologa Žana 
Bodrijara, da predstavljačka slika- znak prilazi kroz četiri uzastopna istorijska stadijuma: 
1. ona je odraz stvarnosti, 
2. ona maskira i prevertira osnovnu stvarnost, 
3. ona označava odsustvo osnovne stvarnosti i 
4. ona se ne odnosi ni na kakvu stvarnost, ona je svoj sopstveni simulakrum... 
 
 
I dalje se Apinjanezi i drugi pitaju kako je moguće da stvarnost postaje redundantna i da 
vodi do hiper-realnosti  u kojoj slike incestuidno radjaju jedna drugu bez upuživanja na 
stvarnost ili značenje? Kako je moguće dospeti do ništenja stvarnosti, čak i u „teoriji“? I 
kakva je genealogija teorije koja vodi do tako radikalnog zaključka? 
 
                                                           
28 Ibidem 
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I pokušaji grubog skiciranja genealogije postmoderne teorije vodili bi nas daleko od teme 
kojom se želimo u ovom delu više posvetiti, te ćemo joj dati samo nekoliko momenata, 
koji će se, nadamo se, dobro nasloniti na prethodno, za koje smo smagtrali da će onome 
ko je manje bio u ovim“ vodama“ omogućiti da sebi lakše skicira genealogiju 
postmoderne. 
 
Ovde ćemo najpre pomenuti postmodernu teoriju kao posledicu opsednutosti jezikom u 
XX veku. Za ovu se oblast vezuju velika imena ko što su: B. Rasel( Bertrand Russell), L. 
Vitgenštajn( Ludwig Wittgenstein), Martin Hajdeger( Martin Heidegger) I dr., koji su , 
prema prihvaćenim ocenama, pomerili težište analize sa ideja u umu na jezik . Filozofi, 
logičari, lingvisti, smiolozi I dr. saglasili su se oko odgovora na pitanje:“ šta omogućava 
smisleno mišljenje“? I odgovaraju, iako na različite načine, ipak isto:“ Struktura jezika“. 
Tako su potisnute rasprave o tome odakle potiče jezik, a umesto toga značenje jezike 
nalazi se u njegovoj funkciji, tj. U funkciji jezika kao sistema. A, postmoderna teorija ima 
korene u jednoj školi formalne lingvistike, strukturalizmu švajcarskog lingviste Ferdinada 
de Sosira.(Ferdinand de Saussure, 1857-1913.). Sosir je značenje jezika saogledao kao 
funkciju sistema. Prema Sosisrovom gledištu , celokupan sistem jezičkih značenja 
generiše mali skup mogućih fonema koje ukazuju ukazuju na razlike u značenju. 
Značenje je proces u kome se znak razume kao odos koji nema značenje izvan 
značenjskog sistema. Povezivanje zvuka I onoga što on predstavlja ishod je kolektivnog 
učenja, ili onoga što Vitgenštajn zove „jezičkim igrama“, a to je značenje. Značenje je 
tako proizvod sistema predstavljanja koji sam po sebi nema značenje. 
 
Pomenimo još da je Sosir postmodernoj teoriji dao binarni model. Tako je jezik po njemu 
postao sistem znakova koji funkcioniše putem operacionog koda binarnih opozicija. 
Sosirov I Jakobsonov binarni poredak imaju primene koje idu I na druge „diskursa“ 
pored teksta, a to je pre svega područje semiologije, kojim je otvoren put za analiziranje 
same kulture, proučavanje različitih sistema kulturnih konvencija i sl. 
 
Iza ovoga kasnih 50-tig  javlja se I strukturalna antrpologija koja je sistematizovala 
semiologiju kulture, a to je I vreme kada binarni kod svoju intenzivnu primenu nalazi I u 
kibernetici I u razvoju digitalnih kompjutera. 
 
Oni koji su iza ovoga podvlačili crtu, dakle, pokušali da se osvrnu na strukturalizam 
videli su dosta pozitivnog, ali je više onoga što nisu prihvatali. Izdvajamo iz ovoga 
sledeće: 

- dematerijalilacija I formalizam, kojim je smatra se Sosirov jezički sistem izbrisao 
materijalno poreklo I depsihologizovao jezik, jer je izostavio nesvesnu motivaciju , 
čak i na biološkom nivou. Išao I korak dalje u ravcu hiper –racionalizma, kojim 
tvrdi da je „značenje“ proces označavanja, procesa koji odražavaju bezvremene I 
univerzalne strukture koje obrazju stabilan I samodovoljan sistem zasnovan na 
binarnim opozicijama. Odos elemenata u ovom sistemu proizvoljan je, zasniva je na 
konvencijama; 

- strukturalističko shvatanje poznatu kartezijansku maksimu o samo-
identitetu“Mislim, dakle, postojim“ , ovaj kamen temeljac zapadne logike I 
filozofije rastače na označavajućeg korisnika jezika. „Ja“ je jezička fikcija, 
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označeno je upotrebom, a ne značenjem i generisano na isti način kao metafora. 
Tako ističu kritičari,strukturalisti ne mogu da objasne šta motiviše subjekt koji 
korisit jezik, subjektivne razloge za upotrebu jezika; 

- I još jedna često sretana opaska  iz širokog repertoara kritika strukturalzma odnosi 
se na njegovu neistoričnost. Smatra se da ga njegova kruta apstraktna intelektulnost 
čini tipično modernističkim projektom, koji u trenutku može preći u postmodernu 
teoriju I potvrditi prethodne konstacije o putu kojim „moderno neizbežno prelazi u 
postmoderno“. Ovo se zapravo dogodilo I sa strukturalizmom na njegovom 
vrhiuncu 60-tih godina prethodnoga veka kada na scenu stupa  „post-
strukturalizam“. Za njegovog predstavnika Barta vezuje se stav „ Metajezik kojim 
semiolog sprovodi svoju analizu je metaforičan…“, kojim Bart viši stepen 
refkesivnosti ističe kao tipičnu postmodernu kaznu koja se paća za modernističku 
intelektualnu aroganciju( jer je refleksivnost, smatra se lako skliznula u ironičnu 
samosvest, cinizam i političku hipokriziju.29 

 
Pomenimo još u ovoj kratkoj genealogji postmoderne teorije dekonstrukciju, 
odnosnojednog od njenih najuticajnijih filozofa Žaka Deridu (Jacques Derrida r. 1930.g.), 
koji je u svom „dekonstruktivističkom „ ratu protiv zapadne tradicije racionalističkog 
mišljenja svoju pažnju posebno fokusirao na centralnu pretpostavku zapadne filozofije o 
Umu kojim prema njmu dominira „metafizika prisustva“ 
 
Deridi se kao postmoderni teoretiča (istoričar) pridružuje M. Fuko, koji svojim 
pristupima moći iz neuobičajenog ugla znanja kao sistma mišljenja koji postaju društveno 
legitimni I institucionalni  dolazi do epistema „nekako“, kojim potpuno remeti dotadašnja 
konvencionalna gledanja n aistoriju kao na nešto linearno- hronologija činjenica koje 
pripovedaju priču sa smislom.30 Fukoa mnogi pominju po tome što je 70- tih isticao 
medjuzavisnost moći i znanja, a preneto na društveni kontekst ovo je značilo da um 
racionalizma stvara devijacije( kriminal, ludilo..., naspram kojih sebe definiše), te je po 
njemu u praksi seksističan, rasističan i imperijalističan.31 
 
I vratimo se ovde ponovo Liotaru, odnosno njegovom stavu da je oslobodjenje 
čovečanstva( marksizam je primer dugoročnog emancipatornog cilja, za koji mnogi misle 
da je iluzija, a Liotar kaže:“a šta je onda tu uluziju tako dugo održalo u životu“?) 
samoregulišući mit, „Velika priča“ ili metanaracija, koja ide od Prosvetiteljstva , koje je 
filozofiju, po njemu, pretvorilo u militantnu politiku. Liotarov skepticizam je nakon 
desetak godina padom berlinskog zida , ili krajem Velike priče bio potvrdjen. A, ovim se 
došlo do dokaza da je postmoderni skepticizam poželjniji od modernog hiper-
racionalizma. 
 
Pored mita o prethodno dotaktnutoj političkoj emancipaciji, Liotar je bio svestan još 
jednog metanarativnog mita koji je legitimisao moderno shvatanje nauke. To je 
„spekulativna jedinstvenost celokupnog znanja“, što je bio cilj nemačke romantičarske 
filozofije koji je sa metafizikom G.V.F. Hegela doživeo vrhunac. A ovaj san , koji 

                                                           
29 Ibidem 
30 Ibidem 
31 Šire videti u :ibidem 
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ilustruje moderan univerzitet sa svim njegovim fakultetima i njegovim specijalistima 
(predstavlja se u literaturi danas kao mozak podeljen na odesečke) nije se više mogao 
održati zbog nove prirode znanja. Na pitanje šta se promenilo u prirodi znanja odgovor 
koji se sreće odnosi s ena novu obradu informacija u kibernetskom prostoru koja 
kvantifikuje znanje u skladu sa kompjuterskom logikom. 
 
 
                            Znanje je post-industrijska proivodna snaga. 
 
 
A korak dalje u ovom pravcu vodi nas ka shvatanju da se gubi stari princip po kome je 
sticanje znanja neodvojivo od obrazovanja.Odnos učesnika u procesu učenja poprima sve 
više  odnos proizvodjača i potrošača robr, a znanje oblik vrednosti. Znanje je prema 
ovome proizvedeno i na njegovu proizvodnju će s esve više gledatikao na robu koja je 
stvorea da bi s eprodala  i smatra se da je trošeno i da će biti trošeno  da bi se 
valorizovalo u nekoj novoj proizvodnji, dakle da bi se razmenilo. Tako znanje prestaje da 
bude svrha sebi samom, ono gubi „upotrebnu vrednost“.Ovo se smatra karakterisitkom 
koja legitimiše  postmodernu, a ne , kako se obično smatra, promene u arhitekturi. 
Analitičari zato konstatuju da je postmoderna mogla sedemdesetih ostati samo evropski 
akademski hir, da nije došlo do promena u razvoju nauke i politike što joj je dalo pravi 
značaj. 
 
Nepovratna promena od znalca do potrošača znanja smatra se kamenom temeljcem 
postmoderne. 
 
Promene u nauci odnose se na : 
-novu informatičku tehnologiju i njen cilj( globalni kibernetski prostor), 
-novu kosmologiju i njen cilj( Teorija svega) i 
- novi napredak u genetici i njen cilj ( Pojekat ljudskog genoma). 
 
A, u politici razvoj je išao u slećem pravcu: 
- popularnost neokonzervativizma  i uspon Uvažene desnice sedamdesetih godina 
prošloga veka; 
- rušenje Berlinskog zida koje simbolizuje trijumf ekonomije slobodnog tržišta nad 
planskom socijalističkom ekonomijom. 
 
U oblasti osmologije  promene se vezuju za Teoriju svega, koja nastaje kao posledica  
novih saznanja u matematici, nagoveštavnjem postojanja ozbiljnih ograničenja našeg 
naučnog znanja. Tako su nvonastale teorije haosa i kompeksnosti srušile predstavu o 
kontroli i izvesnosti u nauci. Haos je definisan kao vrsta poretka bez periodičnosti. 
Kompleksnost nastoji da prodre u složene sisteme kod ojih mnoštvo nezavisnih činilaca 
uzajamno dejstvuje u stvaranju sporne samo-organizacije. Obe su ove teorije obećavale 
postmodernu revoluciju u nauci zasnovanu na pojmovima holozma, medjuzavisnosti i 
poretka nastalog iz haosa i ideje o autonomnoj , saoupravljačkoj prirodi. Obe ove teorije 
predstavljale su se kao teorije svega ; kompleksnost je smatran32a „jedinstvenom teorijom 
                                                           
32 Hoking, S., prema :Apinjaneti i Gret., op. cit. 
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koja uključuje celokupan spektar od embriološkog razvoja, evolucije, dinamike 
ekosistema, složenih društava, pa sve do Zemlje: to je teorija svega“.33  
 
„... ako uspemo d dodjemo do jedne celovite teorije, onda bi nju, vremenom, trebalo u 
načelu da shvate svi...to bi bio vrhunski trijumf ljudskog razuma-jer tada ćemo proniknuti 
u sam um Boga“. 
                                                                             
Što se nauka više približava ovom cilju, smatraju mnogi, to ona dobija sve viiše 
postmoderne relativističke dimenzije. Smatra se d aje relativizam u nauku ušao sa 
kvantnom mehanikm. Hazenberg,V.F.( 1901-1976) je uveo u nauku meru permanentne 
neodredjenosti svojim principom o nemogućnosti istovremnog predvidjanja mase i brzine 
čestice u bilo kom datom trenutku. 
 
Ispostavilo se da nauci sve više izmiče „elementarna „ čestica, jer je konstatovano da se 
atom ne sastoji samo od protona, neutrona i elektrona nego i od najrazličitijjih varijanti 
gluona, šarmova, kvarkova...u naizgled neizmernom broju. Danas neki smatraju 
elementarne entitete u prirodi kao strune pre nego tačke. Mnogi smatraju da je teorija 
struna, koja je rešila probleme prostor-vremena i unutrašnjih simetrija, put ka teoriji 
svega. Nada se polaže i u otkriće bozona, tzv. Božije čestice, koja je od presudnog 
značaja za razumevanje strukture materije- ovo bi otkriće moglo da dovede do 
jedinstvene jednačine svemira.34 
 
Prethodne konstatcije deluju već dosta postmodernistički. Prema mnogima imaju kao 
negativan predznak  totalizirajuće tendencije u nauci, te su zbog toga diskusije o njima 
dosta negativno kritički orijentisane. Filozofi, sociolozi, antropolozi, istoričari i dr. su u 
kritikama pod lupu stavili shvatanje istine u ovim teorijama, kao shvatanje racionalnosti i 
navodne objektivnosti naučnog metoda. Ova je kritika došla dotle da je nauka društveni 
proces, d aje naučni metod gotovo ravan mitu, d as enaučno znanje zapravo mehanički 
proizvodi, te bi iza ovoga moglo stajati i da je postmoderna nauka skoro u stanju anarhije. 
Po mnogima ovu poziciju nauke promovisao je samozvani dadaistički filozof nauke P. 
Fajerabend.„ Jedini princip koji ne sputava napredak jeste: sve prolazi ( „anything 
goes“)...Bez haosa nema znanja. Bez učestalog odbacivanja uma,nema napretka...Jer ono 
što se javlja kao „aljkavost“, „haos“, ili „oportunizam“...ima veoma važnu funkciju u 
razvoju upravo onih teorija koje danas smatramo suštinskim elementima našeg 
znanja...Ove „devijacije“, ove „greške“, jesu preduslovi napretka. 
                                                  
 U analizi prethodnih stavova mnogi smatraju da su postmoerne teorije težile da umanje 
značaj ljudsog subjekta kao fiktivnog „konstrukta“. Postmoderna kosmologija vratila je 
goveka na scenu, izvukavši ga čak u prvi plan svemira, sa svojim antropičkim 
principom.A ovaj princip zagovara tezu da se ljudski život razvijao na način na koji se 
razvijao zato što je svemir odredjene veličine i odredjene starosti. Tako da se čini d aje 
svemir svoren s obzirom na ljudski život. A korak dalje smatraju neki d je ljudska svest 
uskladjena na izvestana način sa svemirom. Ova najjače izražena verzija antropičkog 
principa nosi u sebi shvatanje da se ova uskladjenost ne odnosi samo na to da je svest 

                                                           
33 Ibidem 
34 Ibidem 
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uskladjena, nego da je i sastavni deo svemira kao opažanje koje je neophodno svemiru da 
bi mu dalo značenje. Nils Bor(1885-1962), kvantni fizičar smatra da se ni za jedan 
fenomen ne može reći da postoji ukoliko nije opaženi fenomen. 
 
Pomenimo ovde još kao značajno istican s stav o stereotipu koji je dugo opstajao a odnosi 
s ena shvatanje da su kubizam i ajnštajnovskan fizika  zajednički učestovali u jednom 
otkriću, kao paralelni načini vidjnja stvarnosti. Dakle, smatra se da je ovo pogrešno. 
Kubističko uprošćavanje prostora nema nikakve veze sa Ajnštajnovim zakonima o 
relativitetu koji opisuju svemir zakrivljenog prostor-vremena. Umetnost i nauka s eu ovoj 
tački potpuno razilaze. Umetost je nakon kubizma produžila putem koji je bio klasično 
njutnovski,da bi došla u ćorsokak u tzv. op ili kinetičkoj umetnosti i minimalizmu 
šezdesetih.  
 
Pomenimo sao još termin kibernetski prostor kojim se putem kompjutera stvara doživljaj 
virtuelne(veđtačke) realnosti . U kibernetskom prostoru danas se kupuje, putem interneta, 
preko ovih mreža povezano je bezbroj korisnika širom sveta, posećuju se javni forumi, 
rezervišu smeštaji, vrše plaćanja...i tako je kiber jedan od najčešće korišćenih prefiksa 90-
tih godina i dolazimo do kako to neki kažu civilizacije koja niće na mreži i kada čovek 
želi da napusti telo i postane čista svest. Ili, stigli smo u Kiberniju u kojoj smo osetili 
kibernetski rat za koji mnogi imaju utisak da se nije dogodio, da se to što se zbivalo u 
bivšoj Jugoslavili desilo samo na TV ekranima. Taoci medija bii su u ratu koji znači da 
nikada ne morate da se suočite s ratom, jer ga možete „opažati“ iz dubine mračne sobe. 
No, u stvarnosti mi smo ipak osetili šta znače „pametne bombe“ i „kolaterarna šteta“ u 
razaranju i hiljadama mrtvih... Hoće li s emase opčinjene Tv i masovnim medijima, pa i 
intelektalci probuditi? Ili že kako Bodrijar, koga zbog ovoga kritikuju kao nihilistu, smoći 
snage da prestanu da legitimišu ideju da iza privida postoji neka „krajnja istina“, te 
neutralisati upravljanje javnim medijima. 
Tako je Bodrijarov skepticizam i prenaglađavanje kibernetske moći medija naglašavala 
stanje koje ukazuje na opasnost koja uspavljuje sve, a novostvoreni potrošač znanja stupa 
sa anamnezijom u jednu već ustanovljenu prevarantsku igru. On je mit postmoderne. 
 
I pomenimo na kraju ovog tesno skrojenog pokušaja da se ukratko skicira suština 
postmoderne kao konteksta za pedagoška strujanja u ovom vremenu(mislimo da sve ovo 
zahteva daleko detaljniju argumentaciju za šta predlažemo nekoliko naslova u spisku 
literature) da mnogi smatraju da je glavi problem postmoderne taj što postoje dve 
„sadašnjosti“. Jedna je „sablasna“, a druga virtualna tehno-medijskog simulakruma zbog 
koga se ona prva, „prava“ sadašnjost javlja kao neodredjena, nestalna, neuhvatljiva.  
 
„...nikad nasilje, nejdnakost, isključenje, glad, a samim tim i ekonomsko ugnjetavanje, 
nije pogadjalo toliko mnogo ljudi u istoriji Zemlje i čovečanstva...nikakav stepen 
napretka ne dopušta nam da prenebregnemo da nikad aranije, u apsolutnim ciframa, 
toliko mnogo ljudi, žena i dece nije bilo pojarmljeno, izgladnelo ili uništavano na 
Zemlji“.35 
  

                                                           
35 Apinjanezi,R. I Garet,K., op.cit. 
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Pre nego što se osvrnemo na postmmodernu bliže iz pedagoškog ugla, pokušaćemo je 
dalje sagledavati kroz prizmu didaktike. Kroz pitanja didaktike sagledavaće se dalje 
metateorijska polazišta načina istraživanja i njihov uticaj na pedagogiju, odnosno 
didaktiku, kao njenu disciplinu, zatim neskladi ovih pristupa i uticaj ovoga na 
utemeljenost pedagoških istraživanja. Poseban akcenat ima konstruktivizam i njegov  
uticaj na učenje, a uz ovo i nove metodološke paradigme( teorija haosa...). Ovim se želi, 
pre ponovnog vraćanja na rasvetljavanje postmmoderne da skrene pažnja na mikro plan 
na koji se postmoderna reflektuje, sa uverenjem da će se kod ponovnog vraćanja 
postmoderni ona bolje razumeti, shvatiti njen značaj i uticaj na pedagogiju, odnosno 
njene discipine. Ovo je svrha i pokušaja empirijske validacije koji se daju u ovom delu 
teksta. 
  

PRAKTIČNE IMPLIKACIJE „POSTMODERNE FILOZOFIJE” 

                                                IMPLIKACIJE POSTMODERNE FILOZOFIJE 

                                  PRAKTIČNE IMPLIKACIJE DISKURSA O POSTMODERNI 

 

Praktičnim uglom prethodno sagledavanih pitanja  bavili su se sada već i naši autori. Pomenućemo ovde tekst  M. Savića, objavjenog 

pod istim naslovom, kao što je ovde dat podnaslov..36 U tekstu se diskutuju praktične implikacije diskursa o postmoderni, 

odnosno posmatra se postmoderna, kako autor kaže, kao složena diskurzivna figura. 
Upravo ovo je bio razlog da smo se opredelili da se na ovom mestu bavimo idejama iz 
ovoga teksta U tekstu ćemo se dalje posvetiti analizi ove složene diskurzivne 
figure(postmoderno stanje, postmodernizam i refleksija postmodernog stanja).  

  

Kako smo prethodno već konstatovali, a i kasnije će se ovo ponovo dotaći, ako činjenica 
koja smešta u kontekst pitanja o kojima se disutuje,poslednje decenije prošloga veka 
obeležene su u naulnimkrugovima širokom I kontroverznom polemikom oko pitanja 
postmoderne. Kako autor na čije se ideje izu pomenutog teksta osvećemo, a I kako smo u 
prethodnom tekstu već predstavivli, postmoderna se postepeno širila na sva područja 
života – od umetnosti, preko političkog delovanja, transformacije društva, budućnosti 
zapadne tradicije, posledica tehnološke i kibernetičke revolucije, de(kon)strukcije 
filozofije kao metafizike, kraja istorije, globalnog društva do svakodnevnog života. Iako 
su se u međuvremenu izoštrile neke pojmovne razlike, u trenutku kad intenzitet ove 
polemike već jenjava, ili se predmet polemike odvija preko drugih figura, sam pojam 
postmoderne nije postao određeniji nego što je bio na njenom početku.37  Takodje je 
značajano da sada već , kako M. Savić smatra i neki autori, koji su bili u samoj žiži 
postmoderne filozofije (npr. Lyotard i Derrida) ističu da postmoderna ne predstavlja 
radikalan raskid, ni sa modernom, ni sa tradicijom evropskog mišljenja.Zato s emnogi 
danas već pitaju da li je „postmoderna“ istrošen pojam.A, mnogi, medju njima I pomenuti 
M. Savić smatra da ona još uvek ima heurističku vrednost i to baš zbog svoje 

                                                           
36 Tekst je obajvljen na : E-mail: savic@instifdt.bg.ac.yu      
 
37 Ibidem 
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višeznačnosti. Tako on nepostojanje konačno utvrđenog korpusa „postmodernih ideja“ 
posmatra kao pozitivan fenomen. Pojmovnu neodređenost ne shvata kao potvrdu da 
„postmoderni“ nedostaje značenje, nego kao simptom koji preko preobilja značenja 
ukazuje na mnoštvo pokušaja da se racionalizuje postojeća kompleksnost društvenog 
fakticiteta. U tom pogledu ona izražava faktički eklekticizam, kako životnih formi, tako i 
teorijskih obrazaca. 38 

Savić,M. ističe da se postmoderna” prepoznaje se kao razvijena filozofska koncepcija 
pojavom knjige La condition postmoderne (Lyotard, 1979. godine) u kojoj je 
postmoderno stanje u zapadnom društvu definisano kao stanje nepoverenja prema 
metanaracijama kakve su prosvetiteljska naracija o emancipaciji čovečanstva, idealistička 
naracija o teleologiji duha i istorijska naracija o hermeneutici smisla. Nastala kao 
odgovor na pitanje kakve društvene promene treba očekivati pod uticajima nove 
informatičke tehnologije, ova knjiga je odmah pokrenula opsežnu polemiku o praktičnim 
i političkim implikacija koje sadrži. U suštini, zahtev za refleksijom stanja u kome 
moderna više nema potrebu da programski nagoveštava svoje ciljeve, jer su se oni 
ostvarili, otvorio je pitanje genealogije same moderne.”39  Ovo bi bio kontekst, kako I 
sam autor smatra u koji se smešta potanje odredjenja postmoderne, nakon koga se otvraju 
pitanja poput ovih koje Savić,M. postavlja: da li je ona oznaka za stanje u zapadnom 
društvu koje dolazi posle moderne, ili za jednu njenu modifikaciju, radikalizovanu 
modernu; da li predstavlja temeljan raskid sa modernim konceptima društva, ili upućuje 
na predmoderno stanje; da li se odnosi samo na zapadno, ili i na globalno društvo; da li 
predstavlja pozitivan koncept budućnosti (transmoderna), ili je koncept čeonog 
suprotstavljanja moderni (kontramoderna); da li u praktičnom smislu predstavlja koncept 
„novog prosvetiteljstva“, ili proboj iracionalizma; da li je postmoderna osoben fenomen 
društvene situacije na kraju dvadesetog veka, ili je još jedna od modifikacija kapitalizma; 
da li prihvatanje ovog koncepta uvodi društvo u stanje neobuzdanog anarhizma 
(agonalizma), ili je reafirmacija konzervativnih vrednosti; da li je postmoderna još jedan 
od oblika zapadne dominacije, ili dozvoljava afirmaciju kulturnih razlika; da li je 
postmoderna još jedan od oblika avangarde, ili je retrogradna itd. Rečju, „postmoderna“ 
je apîretičan pojam, a tu aporetičnost možda najbolje pokazuje Lyotardova primedba da 
je postmoderna deo moderne, da na primer jedno delo može postati moderno tek ukoliko 
je prvo bilo postmoderno. Sam Liotar, koga i Savić,M. navodi smatra da ovako shvaćen 
postmodernizam nije modernizam na svom kraju, nego u svom nastanku, a to stanje je 
konstantno.“40   

 

Kako je Savić, M. jednostavno, a pritom vrlo sistematično I jasno, iako na apstraktnom 
nivou I sa visokim generalizacijama  sažeo nekoliko jednostavnih postavki kojima se 
objašnjava suština postmoderne I njenog odnosa sa drugim sferama života, daćemo dalje 
njegova gledanja na ova poitanja iz navedenog teksta, uz neophodne intervencije u tekstu 
radi skraćivanja I izbegavanja nepotrebnog ponavljanja. Prepoznaće se u ovom tekstu 
dalje ideje koje su prethodno već navodjene, no, utisak je, da će one biti dobra dopuna 
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40 Lyotard, J. F, Postmoderna protumačena deci, A. Cesarec, Zagreb, 1990,prema Savić,M.op.cit. 
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prethnodom, te d aće pomoći boljem razjapnjavanju postmoderne I njenoj vezi sa ostalim 
oblastima ćivota, odnosno da ovo moćemo posmtrati kao još jedan krug u koncentičnim 
krugovima koje pravi kamen bačen u vodu, kojima s ezapravo stvaraju jasni pojmovi. 

Savić,M. smatra da u filozofskom pogledu koncept postmoderne nije samonikla pojava, 
već se nastavlja na posebnu tradiciju evropske filozofije. Njeni najznačajniji predstavnici 
(Lyotard, Derrida, Foucault, Vatimo...) izričito se pozivaju, na strukturalizam, destrukciju 
metafizike (Heidegger), koncept „jezičkih igara“ (Wittgenstein), ničeovsku genealogiju, 
Kantovu podelu saznajnih moći, čak na Aristotela. S druge strane, koncept postmoderne 
ne ostaje ukotvljen samo u filozofiju nego je isprepletan sa teorijom umetnosti i teorijom 
društva u najširem smislu. Na području teorije društva, postmoderna je srodna 
pojmovima kao što su postistorija (Gehlen), „kraj istorije“ (Fucuyama), postindustrisjko 
društvo (Bell, Turen, Riesman), rizično društvo (Beck), globalno društvo (Giddens, 
Held), pozni kapitalizam (Jameson), postkolonijalizam (Said), kibernetičko društvo... 
Nasuprot pokušajima da se postmoderna strogo razdvoji od pomenutih pojmova (Welsh), 
Savić,M.prihvata pretpostavku da svi pomenuti pojmovi spadaju u sadržaj pojma 
„postmoderna“, da mnoštvo isprepletanih određenja predstavlja simptom faktičkog 
eklekticizma, i to ne neutralnog, nego aktivnog eklekticizma. Shodno tome, Savić 
prihvata i sledeću pretpostavku koja se odnosi na to da je „postmoderna“ pozitivan 
fenomen, odnosno, oznaka za osobeno istorijsko stanje društva.  

Šta čini osobenost postmodernog stanja? Pita se Savić,M. I pre odgovora  pokušava da 
napravi nekoliko razgraničenja kojima nastoji da postmmodernu kao razudjen I često 
neuskladjen, čak protivurečnog značenja pojam razloži, te pravi razliku izmedju:  

- postmodernog stanja,  

- postmodernizma i  

- refleksije postmodernog stanja. 

Postmmoderna ostaje , naravno, kao oznaka kojom se obuhvaaju prethodni slojevi, ako 
ih tako moćemo nazvati, dakle, Savić,M. je posmatra kao oznaku koja obuhvata svu 
složenost njihovih modifikacija.  

Tako ovaj autor „Postmoderno stanje“ upotrebljava kao oznaku za specifičnu društvenu 
situaciju nastalu ostvarenjem modernih programa, koju odlikuje sukobljavanje tih 
programa, njihovih posledica i različitih životnih formi u ispunjenom delatnom prostoru, 
što bi se moglo smatrati radikalnom međuzavisnošćut događaja u svetu.41 U ovom 
kontekstu „postmodernizam“ označava različite žanrove delovanja koji nastaju kao 
ultramoderni oblici izričitog distanciranja od moderne. Ovako shvaćen postmodernizam 
po Saviću,M. predstavlja sastavni deo postmodernog stanja. No, po njemu ne samo 
postmodernizam, nego refleksija postmodernog stanja trebalo bi da obuhvati i izrazi 
osobenu strukturu aktivnog eklekticizma u postmodernoj situaciji. Tako da se refleksija 
postmoderne situacije i postmodernizam ne podudaraju, osim u nekim slučajevima. 42 

                                                           
41 Ibidem 
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Dakle, u čemu se sastoji osobenost postmodernog stanja? Ne u kidanju veza I negiranju 
moderne, nego se značajnim delom odnosi na radikalnu realizaciju modernih programa. 
Ali, kako Savić,M. ističe postmoderno stanje nije samo to. Pored inercije moderne, ona 
obuhvata i distanciranje od nje, preispitivanje funkcionalnosti modernih programa u 
uslovima koji su nastali upravo njihovim praktikovanjem, i to u uslovima koje određuju 
posledice različite (čak suprotne) od očekivanih. U tom smislu refleksija postmodernog 
stanja, prema ovom autoru, može da se odnosi na preispitivanje genealogije moderne, što, 
po njemu, potrebno, ali nije dovoljno da se izađe iz kontroverzi modernih posledica. 43 
iza ovoga Savić ističe kao značajno to što se refleksija postmodernog stanja nalazi pred 
prilično paradoksalnim zadatkom , jer treba da konceptualizuje pluralizam životnih formi 
u nedostatku opšteprihvaćenog principa konceptualizacije.Ovo je još jače izraženoako se 
ima na umu da postmoderno stanje nije samo oznaka za stanje u zapadnim društvima, 
nego i za planetarnu situaciju, koja se konačno konstituiše globalnim širenjem političkih, 
ekonomskih, kulturnih i tehnoloških projekata sa Zapada.44 Savić dublje I šire 
kontekstualizuje vreme koje zahvata I sobom nosi promene za raznim poljima I širi se 
kao vazdušna struja širom sveta. On to sagledava na sledeći način:” Ovo kontekstualno 
premeštanje ovih projekata u nezapadna društva otkriva njihove implikacije koje se ne 
pokazuju u inicijalnim uslovima. Preuzimanje zapadnih modela u nezapadnim društvima, 
s jedne strane, pobuđivanje dubinskog otpora prema njima, s druge strane, i 
rekonstrukcija inicijalnih modela na samom Zapadu, s treće strane, čine postmodernu 
situaciju osobenom u jednom neobičnom smislu – u tom da faktička složenost društava 
prevazilazi sintetičku imaginaciju postojećih teorijskih modela interpretacije društva.”45   

Savić smatra da ako je filozofska postmoderna nastala iz pokušaja da se odgovori na 
pitanje kakve promene u znanju treba očekivati pod uticajem novih informatičkih 
tehnologija, onda bi se ovo moglo postaviti i kao pitanje o tome kakve promene treba 
očekivati u praktičnoj, posebno političkoj ravni u uslovima uspostavljanja globalnog 
društva i šta postmoderna nudi u tom pogledu.U političkoj ravni presecaju se različite 
teorijske i praktične perspektive kritičara postmoderne i njenih predstavnika, smatra 
Savić,M. I konstatuje da problemi političkog i fizičkog nasilja, a time i totalitarni oblici 
društva u kome se oni praktikuju (nacizam i komunizam) postaju središnje figure oko 
koje se kristališu razlike među njima.  Tako on , kao ilustraciju navodi Frankovu 
polemiku sa postmodernom u knjizi Conditio moderna i razmišlja, ako smo dobro shvatili 
u sledeće pravcu:”Uprkos opsežnoj polemici ostaje otvoreno pitanje da li „postmoderna“, 
ili „moderna“ otvaraju put u totalitarizam. Ono što je posebno važno uočiti u ovoj 
polemici jeste činjenica da se ona vodi preko upotrebe „tradicionalnih“ figura („fašizam“, 
„komunizam“, „totalitarizam“, „konzervativizam“...) što u krajnjem ishodu određuje 
polemiku kao opredeljivanje – za i protiv moderne, kao opredeljivanje za i protiv 
„humanizma“. Međutim, izlaz iz ove polemičke situacije moguć je u različitim pravcima 
– u pravcu kontramoderne, transmoderne, radikalne, ili refleksivne moderne (u kojoj 
„modernisti“ preuzimaju elemente postmodernih strategija, a „postmodernisti“ 
reinterpretiraju modernu).”46 Ovako skicirana polemika oko praktičnog (političkog) 
značenja odnosa moderna-postmoderna nije dovela do prihvaćene konceptualizacije 
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postmodernog stanja, čak ju je ,po oceni Saviča, još više komplikovala. Zato se smatra da 
Habermasov izraz „nova nepreglednost“ sasvim pristaje konceptualizaciji postmodernog 
stanja (s tim da i Habrmasova koncepcija spada u korpus „nove nepreglednosti“). 

 

 A iza ovoga mnogi se slažu da da refleksija postmodernog stanja nije stvorila široko 
prihvaćenu konceptualizaciju tog stanja, niti pozitivan politički koncept koji bi odgovarao 
na njegove implikacije. Svi pokušaji (npr. Lyotard, Derrida) završavali se na apelu na 
„novu politiku“, ili pozivom na globalno praktikovanje zapadnog modela politike na 
osnovu njegove komparativne prednosti (Rorty, Habemas, Giddens...). Iako,je činjneica 
da postmmoderna nije imala pozitivnu  političku koncepciju, to je nije diskvalifikovalo. 
Taj nedostatak značio je, čak, pozitivnu činjenicu koja je pojačala potrebu za 
artikulacijom odgovora na pitanje koja politika pristaje stanju aktivnog eklekticizma u 
ispunjenom praktičnom prostoru. Diskurzivna rasplinutost i neodređenost nije razlog da 
se napusti refleksija postmodernog stanja, nego nasuprot tome razlog da se suočimo sa 
činjenicom da postojeći diskursi ne odgovaraju na faktičku složenost. 47  

Druga pretpostavka na koju Savić,M. oslanja svoje refleksije sastoji se u tome da je 
„postmoderna“ oznaka za jednu činjenicu, koja svoj izraz nalazi u pluralizmu 
nekoherentnih i isključivih diskursa, a ne normativno određenje stanja. Radikalna 
međuzavisnost događaja (drugo ime za ispunjenost praktičnog prostora u globalnim 
razmerama) i insistiranje na raznorodnosti i isključivosti životnih formi izražavaju 
osnovnu kontroverzu postmodernog stanja.Jedinstvenost prostora,širenje evropskih i dr. 
planetarnih projekata obuhvata različite i često neuporedive životne forme, otvara 
mogućnost njihovog uzajamnog sukoba I podseća nas na sveže slike iz skoro minulog 
veka u kome je kako Savić konstatuje ubijeno 187 miliona ljudi. Slika bdućnosti, 
nažalost, nema osnova da bude ružičasta. Rizično društvo je pred nama, kako smatra 
Beck48  I osećanje straha. Novi svetski poredak, utisak je ne da ne uspeva da ukloni ovaj 
osećakj, nego, naprotiv,izaziva stalan otpor tom poretku, na koji se represijom 
odgovara.Za ovo stanje , koje se kao spirala sukoba produbljuje za sada nema 
racionalnog odgovora.49  

A, ako zakoračimo dalje, onda nam insistiranje na principu razlike u diskurzivnoj ravni, 
što se najčešće ističe kao odlika postmoderne, pretvara se u ravni prakiskusijama 
postmoderne kao izrazito zagovarana vrednost u životu pretvara u svoju suprotnost; 
nestaju autonomneoblasti razvijene u modernim viskorazvijenim društvima.  

Pluralizam životnih formi artikulisan u postmodernom diskursu, ne zadržava se samo na 
slavljenju principa razlike, nego ukazuje na važan praktični (politički) problem – kakva 
politika odgovara pluralizmu diferenciranih sfera života i kulturnih razlika? Drugim 
rečima, kako je moguće racionalno urediti radikalni pluralizamm životnih formi i u čemu 
bi se sastojala praktičnu svrsishodnost tog uređenja, pita se Savić,M., kao što se pitaju I 
mnogi drugi I time naglašava ambivalentnost ambivalentnost – radikalni pluralizam 
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heterogenih životnih formi i monizam pitanja opstanka – predstavljaju ključni praktičnu 
teškoću koju treba rešavati u postmodernom stanju.  

Iako je „postmoderna“ oznaka za stanje u visokorazvijenim društvima Zapada, ona se ne 
tiče samo zapadnih društava, nego ima planetarni značaj. Planetarni značaj postmoderne 
predstavlja posledicu globalnog širenja, nametanja i prihvatanja modernih zapadnih 
projekata širom sveta. Shodno tome, došlo je do dubokih strukturalnih promena i u 
društvima koja nisu zapadna, što je pored preuzimanja zapadnih modela dovelo i do 
stvaranja tačaka otpora Zapadu. Pri tome treba imati na umu da se otpor izražava upravo 
sredstvima koja su nastala na Zapadu, na primer, primenom savremene tehnologije i 
simuliranjem zapadne politike. Praktikovanje ovih modela izvan Zapada pokazalo je da 
se oni mogu preuzimati i u nezapadnim tradicijama, i to prevashodno u interesu tih 
tradicija. Međutim, same nezapadne tradicije našle su se pred izazovom unutrašnje 
rekonstrukcije, tako da je teško govoriti o tome da se „tradicionalna društva“ održavaju u 
doslovnom smislu. Svako od njih proživljava specifičan oblik modernizacije u kome nije 
primetno samo ujednačavanje globalnog poretka koji se širi iz zapadnog centra, nego 
takođe suprotstavljanje globalizaciji zapadnog poretka.  

Globalizacija moderne stvara u nezapadnim društvima specifičan oblik društvenog 
poretka koji, kako Savić ističe, ukazuje na mnoštvo modifikacija moderne. S druge 
strane, mogućnost unošenja modernih projekta u nezapadne tradicije ukazuje na to da 
konstitucija istorijskog toka po obrascu predmoderna – moderna – postmoderna nije 
univerzalno   određen prevashodno interesima tog poretka, a ne njihovim unutrašnjim 
interesima.  

Pojednostavljivanje vladajućih interpretativnih matrica moguće je da će voditi ka diskurs 
o ključnim praktičkim pitanjima, kao što su demokratija, sloboda, pojedinac, nacija, 
Evropa, tradicija, pravo, moć... prerasti u diktat tog diskursa.  

 Dalje je dobro dati gledanje istoga autora na jedan ugao pluralizma, koga ćemo u tekstu 
dalje sretati I u vidu pluralizma ćivotnih stilova , koje u nastavi treba poštovati, a koji nije 
za sada jasan ni na teorijskom, donosno kako ovde vidimo na socijalnom, filozofskom, 
političkom … nivou. 

“Ako se pođe od toga da su objekt-društva najizratiji primeri koji otkrivaju praktične 
implikacije uspostavljanja globalnog poretka u postmodernom stanju društva, onda sledi 
da se značenje inicijalnog zapadnog poretka ne nalazi samo u okviru sopstvenog 
razumevanja i definisanja, nego i u tome koje posledice proizvode prilikom 
kontekstualnog premeštanja u nezapadne svetove života (tradicije). Drugim rečima, 
uspostavljanje unutrašnje strukture u zapadnom svetu nije samo rezultat unutrašnjeg 
samoodređenja, nego takođe i odnosa prema ne-zapadnom svetu/svetovima. Međutim, 
odnos prema „drugom“ ne konstitutiše se nikad jednostrano, jer niti postoji jedinstven 
„drugi“, niti je zapadni svet jedinstven. Višestruki pluralizam životnih formi sa 
disparatnim unutrašnjim logikama delovanja uslovljava stvaranje mnoštva „scenarija“, 
pri čemu je odluka za davanje prvenstva jednom od njih uvek određena ograničenom 
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praktično-istorijskom perspektivom, a ne sasvim verodostojnim svedočanstvom ili 
univerzalnim načelima”.50  

Radikalna međuzavisnost raznorodnih segmenata društvene stvarnosti i događaja u 
različitim društvima uslovljava to da disparatne logike delovanja ne mogu da se odvijaju 
u izolovanim domenima. U skladu sa tim, promene u jednom domenu izazivaju lančanu 
reakciju u drugim domenima, i to tako da se tok tog odvijanja ne može unapred 
predvideti, niti se njim može pouzdano upravljati. Značajna posledica takvog stanja, koje 
nazivamo postmodernim, jeste disperzija polja u kome se donose političke odluke. 
Naime, „političko“ ne figuriše samo u javno imenovanoj političkoj sferi, nego često 
presudnije u sferama koje su u tradiciji moderne bile obeležene kao ne-političke 
(ekonomija, tehnologija, kriptopolitika). Disperzija političkog polja u sve sfere društva 
ukazuje na još jednu važnu činjenicu – konstituisanje jedinstvene ravni u kojoj se 
sučeljava pluralitet životnih formi, ravni koja ne dozvoljava njegovo funkcionisanje u 
oblasti izolovanih autonomnih područja. Ovu ravan obeležavamo kao osnovnu praktičnu 
ravan koja se u osnovi tiče pitanja opstanka. Politika postmodernog stanja je „politka 
opstanka“51.  

Pošto po Saiću, problem opstanka (globalnog ili elementarnog) predstavlja ključnu 
normu u postmodernom stanju, on smatra da potrebno je pokazati da je do kraja 
dovedena rekonstrukcija političkog polja u kojoj mesto političkih utopija i problema 
njihovog ostvarenja zauzimaju političke strategije. U tom pogledu i globalizacija, kao 
jedan aspekt postmodernog stanja, predstavlja jednu od strategija opstanka, uprkos tome 
što u doktrinarnom obliku liči na novi oblik utopijsko-normativnog projekta. U 
doktrinarnom pogledu globalizacija se može interpretirati kao zamena za neodostatak 
poverenja u moderne filozofije istorije. Međutim, od različitih oblika filozofija istorije 
ona se razlikuje po tome što „vertikalnu“ istorijsko-dijahronijsku perspektivu zamenjuje 
„horizontalnim“, prostornim uređivanjem sveta, kome u osnovi stoji problem opstanka 
najrazvijenije, zapadne civilizacije, posebno zato što intenzivira pitanje opstanka, kako u 
pogledu očuvanja posebnih tradicija, tako i u pogledu prava na uređivanje globalnih 
uslova opstanka.  

 .  

“Konačno, refleksija postmodernog stanja obelodanjuje kontroverzni odnos između 
pluralizma životnih formi i njihove radikalne međuzavisnosti. Disparatnost diferenciranih 
logika posebnih životnih formi ipak nije neograničena – ona se zaključuje u ravni 
mogućeg praktikovanja. Pošto se područje izolovane autonomije sve više sužava, 
razvijeni pluralizam moderne svodi se na staro pitanje o mogućnosti opstanka različitih 
životnih formi u posebnom istorijskom kontekstu postmodernog stanja. „Politika 
opstanka“ se ujedno nameće i kao ključna tema refleksije postmodernog stanja preko koje 
bi bilo moguće doći do odgovora na pitanje koja politika odgovara postmodernom stanju 
u kome je opstanak različitih životnih formi ujedno i ključni praktični problem i ključna 
praktična norma. “52 
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                 PARADIGME I NJIHOVE FILOZOFSKE PRETPOSTAVKE 

                            (Filozofske i sociološke osnove istraživanja u obrazovanju) 531  

 
 
J. Joschua se u svojim tekstovima bavi pitanjima kriterijuma istine i njihovih šema. On 
smatra da su interpretacije socijalnih dogadjaja usmeravane i ograničavane 
dominirajućom racionalnošću koja, sama po sebi, odražava dominantnu konstelaciju 
moći. Različiti odnosi moći javljaju se kroz različite istorijske epohe koje zahtevaju nove 
oblike subjektiviteta koji će formirati nove socijalne prakse. U skladu sa ovim J. Jochua  
gleda na obrazovanje koje se nalazi u aistorijskom, depolitizovanom i pozitivističkom 
obliku. Sledbenici bilo koje filozofske škole, smara on, bez obzira da li je to 
fenomenologija, empirizam ili marksizam, samo naznačavaju svoje šeme interpretacije 
tako da je njihova interpretacija obavezno ograničena, jer oni prate odredjenu ideologiju.  
 
Autorse bavi filozofijom znanja i to iz ugla prakse Tako autor smatra da je filozofsko 
podržavanje teorije znanja, a samim tim i obrazovanja od izuzetne važnosti za izvodjenje 
radnih hipoteza o sveobuhvatnoj primeni. Filozofija prakse ne širi telos, ili konačnu 
istinu, ali se popravlja kroz konstantnu praksu modifikacije; zapravo, s obzirom na to da 
se cilj obrazovanja, uglavnom, determiniše kao dominantna dnevna praksa, i on će se 
takodje modifikovati kroz promenu u praksi.  
 
No, ono što je za nas ovde značajno to su njegovi pogledi na naučne pretpostavke u 
istraživanju u obrazovanju, te ćemo se dalje na njih više osvrtati. 
 
Habermas (1987a) je definisao tri različita pristupa konceptualizaciji socijalnog naučnog 
istraživanja; svaki od njih se zasniva na različitim pretpostavkama da znanje može da 
služi interesima ljudi. Empirijsko-analitičke nauke promovišu tehničke interese kroz 
instrumentalno rezonovanje i vrednosti, istorijske ili hermeneutičke nauke promovišu 
praktične interese kroz vrednosti koje su izvedene iz komunikativne akcije, a kritičke 
nauke koje služe emancipatornim interesima kroz eliminaciju ometane komunikacije.  
 
J. Jochua smatra u skladu sa prethodnim da se istraživači u pedagogigji mogu podeliti u 
dve odvojene škole misli: ortodoksnu, koja prati empirijske nauke i heterodoksnu, koja se 
bavi fenomenološkim raspravama; dok se prva pomenuta bavi empirijskim istraživanjem 
i statističkom analizom, druga se bavi organizacijama kao socijalnim invencijama i kao 
nečem što je prožeto ideologijom. Za heterodoksnu štkolu, iskustvo je to koje predstavlja 
suštinu realnosti, dok ortodoksna škola podredjuje iskustvo ponašanju. Logički 
pozitivisti, koji dominiraju ortodoksnom školom, pokušavaju da odvoje vrednosti od 
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činjenica i ignorišu moralnost i slobodu izbora, dok heterodoksna škola i kritički 
teoretičari veruju da je ovo značajni deo istraživanja u pedagogiji. 
 
Tvrdiće se da pozitivizam, umesto da promoviše objektivnost, više postaje nekakav «kult 
nauke», ideologija koja odražava interese statusa kvo, dok se privatni interesi 
predstavljaju kao javno dobro. Znanje se kontroliše i i selektirano je tako da siromašni 
ostaju neupućeni i drže se u iluziji upotrebom metafore i ideologije. Neka ideologija tada 
postaje način života sa socijalno konstruisanim moralom, vrednostima i uverenjima. 
Organizacije se mogu koristiti da racionalizuju i daju legitimnost iracionalnosti kroz 
institucionalizaciju koju podržavaju nauka i tehnologija, dok nauka postaje ideologija. 
Zapravo, Nauka tada može da se posmatra kao kvantifikovana retorika; tako je Fojerbend 
(Feyerabend: 1975b: 6) video nauku kao «samo jednu od mnogih ideologija koje pokreću 
i podržavaju društvo i treba je kao takvu i tretirati», i on je to i činio navodeći u svom 
kasnijem delu da «nema razlike izmedju logike i retorike». «Subjektivna» i «objektivna» 
strana argumenta stapa se u jedno... Ideje sa jasno definisanim intencijama, kao što su 
«nauka», «mit», «metafizika» nisu u stanju da uhvate razliku izmedju elemenata 
(podtradicija) istorijske tradicije» (Feyerabend, 1981b: 6).  
 
Pozitivisti pokušavaju da razdvoje činjenice od vrednosti i da tako stvore pogrešno 
prepoznavanje onih socijalnih interesa koji determinišu šta je to što se smatra legitimnim 
znanjem, dok se subjektivne vrednosti pretvaraju u objektivne činjenice. Medjutim, 
istraživanje u pedagogiji predstavlja stvar izbora izmedju alternativa, tako da, smatra 
J.Jochua, vrednosti ne mogu da se odvoje od činjenica; umesto da pogrešno predstavlja 
vrednosti kao činjenice, ili da poriče njihovo postojanje, pedagogija mora da dekodira 
ideološku mistifikaciju koja izobličuje individualnu percepciju sadašnjih socijalnih 
uslova i na taj način ide ka putu koji vodi od dominacije prema praktičnoj emancipaciji. 
Praksa koja namerno uvodi etiku i vrednosi u proces donošenja odluka u pedagogiji i 
menadžmentu, može se onda smatrati vezom izmedju teorije i prakse, odnosno, 
filozofijom-u-akciji. 54 
 
Ortodoksnu školu predstavljaju socijalni teoretičari, kao što je Simon (1957: 56-59), koji 
je priznavao teškoše u razdvajanju činjenica od vrednosti, ali je u svakom slučaju verovao 
da se administracija može učiniti naučnom, očuvanjem odlučivanja o vrednostima za 
demokratsku političku scenu. Simon (1957: 177) je bio zabrinut za «značaj održanja 
demokratske kontrole nad vrednosnim elementima kod odlučivanja». Istraživači u 
pedagogiji i administratori se zato bave jedino «naučnom» implementacijom takvih 
vrednosti o kakvima se odlučivalo van administrativne mašinerije. Pa ipak Simon ne 
može da kaže administratorima kako se vrednosti zapravo mogu odstraniti iz 
administracije, jednostavno zato što ne postoji rečenje, vrednosti se ne mogu skloniti. 
Tako da su centralne teme administracije filozofske, a ne naučne. A ovi argumenti se 
mogu primeniti i na istraživanje u pedagogigiji. Vrednosti predstavljaju rezultat ljuskih 
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verovanja i delovanja i zbog toga mogu biti samo subjektivne. Lične vrednosti su, znači, 
refleksije nečijeg sopstvenog subjektivnog postojanja.  
 
  
Istraživanje u obrazovanju mora da se bavi filozofijom prakse i samim tim ne može da se 
odvoji od moralnih pitanja i dominirajuće ideologije. Istraživači koji veruju da je njihovo 
istraživanje objektivno i oslobodjeno vrednosti jednostavno implementiraju takve 
subjektivne vrednosti kao one koje se čuvaju u hramu unapred osmišljene metodologije. 
Medjutim, istraživači često ne uspevaju u tome da uvide svoje neadekvatno praktično 
razumevanje tako da je «praktična efikasnost teorije ustuknula pred metodološkim 
prohibicijama» (Habermas: 1987a: 304). Kao što je to Bordo (Bourdieu: 1991: 253) 
komentarisao «ono čime se sociolog bavi je ... teorija sociološke konstrukcije objekta, 
koji je pretvoren u habitus», prava misterija, praksa bez promišljanja; tako da «metod» 
predstavlja veoma moćan faktor u oblikovanju ljudskog života, on izbegava kritike i 
nema nikakvu osnovnu obavezanost na nešto i stoga podržava sadašnji socijalni poredak. 
Štaviše, istraživanje u obrazovanju je vodjeno obrazovnom filozofijom takvom kakva je 
danas, a koja nije posebno odredjena. 
 
Tako je Kar (Carr: 126) izjavio da nas «pokušaji da se koriste strategije istraživanja koje 
su prožete nizom obrazovnih vrednosti da bi se istraživanje obrazovne strategije koje su 
prožete drugim obrazovnim vrednostima, u najmanju ruku zavode u pogrešnom smeru», 
zato u tom slučaju «rezultate ne treba uzimati suviše ozbiljno. Ovi rezultati ne 
predstavljaju toliko objektivno naučno znanje koliko predstavljaju predvidljiv rezultat 
obrazovnih vrednosti na osnovu kojih je istraživanje uradnjeno.» Štaviše, obrazovne 
filozofije uvek iznose pretpostavke o ljudskoj prirodi koje su napravljene a priori u 
odnosu na bilo kakvo iskustvo koje se može ispitati.55  
 
Istraživačka literatura u obrazovanju se može klasifikovati na osnovu dva osnovna niza 
pretpostavki, onih o društvu i onih o društvenoj nauci. Pretpostavke o društvu ga 
generalno definišu ili kao nešto što je predmet fundamentalnog konflikta ili kao nešto što 
je pravilno regulisano. Popkević (Popkewitz: 1884: 13) je primetio da «su teorije 
pedagogije ukorenjene u socijalnom konfliktu oko mesta socijalnog poretka i autoriteta». 
Pretpostavke o društvenoj nauci će uključivati druge pretpostavke o ontologiji socijalnog 
sveta, epistemologiji, metodologiji i o ljudskoj prirodi. 
 
Bjurel i Morgan (Burrel i Morgan: 1979: 25-35) su, koristeći ova dva osnovna niza 
pretpostavki došli do četiri paradigme: funkcionalističke, interpretativne, radikalno 
humanističke i radikalno strukturalističke. Neki autori, kao što su Hoper i Pauel (Hopper, 
Powell: 1985) kombinuju poslednje dve radikalne paradigme. Koristeći četiri paradigme 
Bjurela i Morgana (1979), oni sociolozi koji zagovaraju radikalnu promenu  mogu se 
podeliti izmedju onih koji imaju «subjektivne» i onih koji imaju «objektivne» poglede na 
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društvo; prvi su povezani sa marksističkom školom Luka i Gramsija i Frankfurtskom 
školom, dok su drugi povezani sa marksističkom školom altuserijanskog strukturalizma.  
 
Medjutim, ovakve dihotomije ne moraju da budu medjusobno isključive, kao što su to 
Bjurel i Morgan pretpostavljali (1979: 25), niti su one za uvek odredjene, s obzirom na to 
da se obavezno menjaju iz epohe u epohu, jednostavno zato što su društveni poredak i 
pretpostavke koje se nalaze u osnovi ljudske racionalnosti zavisne od konteksta i menjaju 
se kroz istoriju; stoga dihotomije Bjurela i Morgana mogu predstavljati pokušaj da se 
identifikuju samo aktuelne perspektive. Bjurel i Morgan (1979: 25) su primetili da «se 
može operisati u različitim paradigmama sekvencijalno kroz vreme». Ako su dihotomije 
Bjurela i Morgana medjusobno isključive, onda one ne mogu da podrže Habermasovu 
tvrdnju da da dok god pojedinci žive unutar struktura dominacije u društvu, oni u svakom 
slučaju mogu da oblikuju značenja, i da prema njima deluju. Kao što su to i sami Bjurel i 
Morgan (1979: 25) objasnili, četiri paradigme su «četiri načina gledanja. Sinteza nije 
moguća, s obzirom na to da su u svojim čistim formama one kontradiktorne, zasnovane 
na barem jednom nizu suprotnih metateorijskih pretpostavki.» Za teoretičare koji se 
prebacuju sa jedne paradigme na drugu se kaže da prave «iskustvo konverzije», ali se ne 
može tvrditi da odredjeni izbor paradigmi ne može da se opravda na osnovu racionalnih 
naučnih temelja. Oni su verovali da ovo predstavlja Kunov argument, dok je Kun zapravo 
samo naveo (Kuhn: 1970: 199-200) da su tradicionalne ideje o tome šta konstituiše 
racionalni naučni izbor nedovoljne, i zato treba da se modifikuju, tako da se nivo 
racionalnosti nekog izbora može spoznati. Kun se ne zalaže za iracionalizam; on se samo 
bori sa širu racionalnost umesto sadašnjeg rigidnog racionalizma.  
 
Paradigme se medjusobno takmiče dok je jedna paradigma dominantna u okviru jednog 
društva ili tokom nekog odredjenog perioda; dominantna paradigma pokazuje koje 
stanovište je dominantno u jednom trenutku, ali koje će naslediti neka druga paradigma u 
budućnosti; tako da je naučni progres rezultat takmičenja paradigmi. U okviru društvenih 
nauka, višestruke paradigme mogu da postoje jedna pored druge, dok svaka objašnjava 
drugačiji pogled na stvarnost.  
 
                       Paradigme i njihove filozofske pretpostavke  

 

Popkevič (1984) je pokazao da razlozi za gledanje na istraživanje u obrazovanju kao na 
nešto što je nezavisno od filozofije i istorije predstavljaju nešto malo više od izveštačene 
racionalizacije koja treba da sakrije upotrebu socijalnih, filozofskih i etičkih pretpostavki. 
Različiti metodi u istraživanju u obrazovanju i administraciji su puke refleksije o 
različitim filozofskim pretpostavkama o prirodi i svrsi društvenog naučnog istraživanja; 
ovakve filozofske pretpostavke nalaze uporište u intelektualnim tradicijama koje su i 
same bile formirane istorijskim faktorima.  
 
Prema Habermasu (1971), postoje tri alternativne paradigme za istraživanje u 
obrazovanju koje promovišu odvojene poglede na prirodu društva i samim tim imaju 
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različite ciljeve. «Empirijsko-analitičke nauke» služe «tehničkom intereseu» u socijalnoj 
manipulaciji i kontroli, «simboličke nauke» služe «praktičnim interesima» u 
rasvetljavanju usloba za komunikaciju i intersubjektivnost, a «kritičke nauke» služe 
«emancipatornim interesima» u demistifikaciji socijalnih uslova. Empirijsko-analitičke i 
simboličke pristupe njihovi zagovornici smatraju neutralnim i nezainteresovanim za 
obrazovne ciljeve. Medjutim, Popkevič (1984) ih je opisao kao «ideološku fikciju» i 
umesto njih, zalaže se za korišćenje «kritičkih nauka». U okviru kritičkih nauka, teorijska 
pitanja o prirodi socijalnog znanja i praktična pitanja o njegovoj svrsi konstituišu jedna 
druge i stoje u dijalektičkom odnosu. 
 
 
Svaka takva paradigma pravi drugačije pretpostavke i samim tim postavlja drugačija 
pitanja. Istraživači ne internalizuju samo metode svojih paradigmi, vež i njihove 
pretpostavke i vrednosti, tako da «one postaju naučnikov imputirani svet» (Popkewitz: 
1984: 33). Kada individualne vrednosti postanu institicionalizovane, one postaju 
organizacione vrednosti. Istraživači, baš kao i bilo koji drugi članovi zajednice su 
socijalizovani, tako da će internalizovati organizacione vrednosti i samim tim će verovati 
da su takve vrednosti njihove sopstvene. I istraživači u obrazovanju i socijalni teoretičari 
dolaze do sudova koji su nužno zasnovani na njihovim interpretacijama socijalne 
realnosti; takve interpretacije će zavisiti od dominantne ideologije za koju su se 
opredelile. 
 
Istraživači koji veruju da je njihov rad naučni, će držati da je njihova aktivnost 
hipotetičko-deduktivna, objektivna i oslobodjena od vrednosti. Ona ignoriše 
hermenautičko-dijalektičke i kritičke tradicije i stoga je restriktivna. Kao što je 
Serdjovani (Sergiovanni: 1984: 288) rekao «odlučivanje o tome šta «raditi» predstavlja 
sine qua non teorije prakse. Ipak, pouzdano delovanje zahteva da se razmotri šta 
dogadjaji jesu (deskriptivna nauka), šta bi trebalo da budu (normativna nauka) i šta 
dogadjaji znače (interpretativna ili hermenautička nauka)». Na hermeneutičku nauku se 
može gledati kao na istorijsko-intepretativni model istraživanja koji spaja percepcije 
subjekta (onog ko se ispituje) i naučnika (onog ko ispituje). Na taj način pomaže da se 
ugnjeteni posmatra očima ugnjetenog, a ne očima ugnjetavača, omogućavajući 
emancipaciju.  
 
Grifits (Griffiths: 1979: 43) je izjavio da se «bukvalno sva istraživanja koja se rade u 
administraciji obrazovanja mogu okarakterisati onim što Kun naziva «normalnom 
naukom», odnosno kao istraživanje problema koji su nastali iz paradigme koja je sada 
prihvaćena». Kun (1970) je, medjutim, pokazao da izbor paradigme nužno predstavlja 
vrednosno zasnovanu odluku izmedju nekompatibilnih oblika naučnog života; na taj 
način se administracija i istraživanje u obrazovanju mogu smatrati «naukom višestruke 
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paradigme». U okviru društvenih nauka, ovakve višestruke paradigme mogu postojati 
rame uz rame, dok svaka objašnjava drugačije poglede na realnost. 56 
 
Napredak u okviru naučnih napora javlja se kroz promene u paradigmama koje rezultiraju 
iz restruktuiranja naučnih aktivnosti. Kun (1979) je, kako je na višemesa već istaknuto 
,tvrdio da nauka ne napreduje na linearan način,nego kroz strukturalne revolucije koje se 
javljaju kada nova paradigma, sa drugačijim nizom pretpostavki, uspešno dovede u 
pitanje dominantnu paradigmu. Svaka paradigma je po svojoj prirodi ograničena u okviru 
odredjene oblasti, i kada se novo znanje ili druge pretpostavke pojave, na kraju stare 
paradigme ustupe mesto novima.  
 
Progres u istraživanju u obrazovanju nije rezultat akumuliranih nalaza u okviru iste 
paradigme, već je pre rezultat kontinuiranih istraživačkih programa koji se konfrontiraju i 
prevazilaze stare teorijske neadekvatnosti. Tako je Kar (1983: 41) naveo da se «naučna 
racionalnost...ne postiže jednostavno utvrdjivanjem niza nedvosmislenih metodoloških 
pravila.» 57Istraživači veoma često operišu polazeći od unapred osmišljenog teorijskog 
okvira koji se očuvao kroz tradicije kao zdravorazumski i zato se retko dovodi u pitanje. 
Kao što obrazovna filozofija i njene teorije moraju da se testiraju u obrazovnoj praksi, 
tako i istraživači moraju da budu spremni da usavrše svoje teorije, ako je to neophodno. 
 
Dominantna paradigma, zajedno sa socijalnim kontekstom, pruža pozadinu koja se ne 
analizira kao takva, niti se dovodi u pitanje, već se, umesto toga, pojedinci uslovljavaju i 
nameću im se vrednosti koje su deo Realetika, odnosno, onoga što treba da se uradi s 
obzirom na realnost. O Realetiku se ne govori, tako da se mase drže u iluzijama i na 
takav način se njima može manipulisati; ovo predstavlja «etiku agentivnog stanja» 
(Hodgkinson, 1983: 90). 
 
Dominantna pragmatička instrumentalna paradigma u školama koja obrazovanje vidi kao 
sredstvo koje vodi ka cilju i koje se ocenjuje kroz analizu koja odgovara troškovima, ne 
samo da je neodgovarajuća za postizanje lične motivacije, već zapravo može da osujeti 
učenike da do nje dodju. Štaviše, empirijski nalazi su besmisleni bez prethodnog 
konceptualnog ispitivanja; zapravo potrebna su oba, s obzirom na to da jedni druge 
nadopunjuju. Postmodernistička i poststrukturalistička konceptualizacija života se 
prevashodno bavi značenjem postojanja, dok pozitivistički pokrenuta paradigma usvaja 
instrumentalni pogled na obrazovanje. Medjutim, razumevanje i konceptualizacija 
socijalne realnosti obavezuje na uključivanje subjektivnih značenja, smatra J. Jochua.  
 
Odgovor na probleme u obrazovanju često zavisi od dominante paradigme, i kako se te 
paradigme menjaju, tako će se menjati i odgovori; i obrazovna pitanja su oduvek bila 
odredjena političkim faktorima moći i dominacije. Medjutim, različita pitanja će 
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iziskivati različite istraživačke metode, i zaista mogu da budu eklektička; zagovarati 
jedan istraživački metod značilo bi opovrgavati različite vrednosti u obrazovanju. Stoga, 
naučni metod i vrednosno zasnovano istraživanje nisu medjusobno isključivi, već, upravo 
suprotno, mogu ojačavati jedno drugo. Štaviše, istraživanje u obrazovanju koje se bavi 
pitanjima kao što su pismenost, akademsko naspram strukovnog obrazovanja, kvalitet 
obrazovanja naspram ekspanzija obrazovanja, obrazovanje koje je orijentisano prema 
tržištu naspram obrazovanja kojim dominira država, ne mogu da ignorišu sveprožimajuće 
političke snage; pogotovo imajući na umu da učenici i roditelji obrazovanje vide kao 
sredstvo da se dodje na tržište rada, tako da su obrazovni parametri determinisani 
političkim i socioekonomskim strukturama društva. 
 
Od kritičke istraživačke metodolgije se zahteva da ustoliči emancipatorno obrazovnje. S 
druge strane, za istraživanje u obrazovanju koje je smešteno u okvire pozitivističke 
paradigme a vodjeno hipotetičko-empiijskim deduktivnim rezonovanjem pretpostavlja se 
da je oslobodjeno bilo kakvih političkih ideologija i samim tim se pojačava status kvo. 
Medjutim, kako to vidi Tores (Torres, 1995/96: 318) «posledice depolitizacije nisu bolji 
nalazi istraživanja već konačno proterivanje političkih i moralnih pitanja iz škola i javnog 
života.»  
 
Umesto toga, istraživanje u oblasti socijalne mobilnosti i kulturne transmisije može da 
ispituje racionalnost kulturnih procesa koji prožimaju školovanje. Socijalna struktura u 
okviru škola mora se sagledavati unutar njihovog socijalnog konteksta; drugim rečima, 
istraživanje u obrazovanju može da pokaže vezu izmedju struktura u školi sa 
makrostrukturama društvenog života, na taj način da socijalne strukture mogu da se 
otkriju, kako utiču na klasu, status i moć, a samim tim i kako olakšavaju dominaciju i 
kontrolu. Takvo istraživanje možda i ne otkrije takve strukture, ali zapravo može da 
omogući emancipatornu pedagogiju.  
 
                         Vrednosti i konstruisana stvarnost u istraživanju  

 

Fojerbend (Feyerabend: 1975) je raskrinkao mit o determinističkom naučnom metodu i 
odbacio tvrdnju da taj metod ima bilo kakvo pravo na čvrste racionalne kriterijume; 
posebno je kritikovao «obožavanje» nauke u savremenom društvu. Gadamer (1989) je 
takodje smatrao da je metod promenio ontološku suštinu razumevanja. Ovakvi argumenti 
se suštinski bave konceptima kao što su objektivnost, subjektivnost, racionalnost, 
realizam i norme, koji su svi deo nečijih sopstenih vrednosti i ideologije. Za Poper 
(1979), porast u subjektivizmu i relativizmu danas otvara «anarhične mogućnosti za 
iracionalizam i fanatizam»; medjutim, Fojerband (1978) kritikuje Popera i druge kritičke 
racionaliste za njihovu «stagnacijsku» poziciju koja može voditi u dogmatizam, a samim 
ti u u smanjivanje sloboda. Tako da, umesto da postane branitelj «otvorenog društva», 
Poper bi se rešio i marksista i psihoanalitičara, zato što se oni ne drže njegove ideje o 
«dokazu». Naravno, ovo bi smanjilo verovatnoću za kritičke diskusije alternativnih 
stanovišta za koje se Poper tako mnogo zalaže u ime naučnog progresa. Poper je smatrao  
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da traganje za napretkom u nauci predstavlja pokušaj da se utvrde uslovi pod kojima 
teorije treba da se odbace; medjutim, Poperovu «teoriju falsifikacije» Kun je odbacio 
(1970), jer je verovao da je nauka determinisana dominantnim paradigmama i progresom 
do koga dolazi zbacivanjem postojećih paradigmi. Da li rezultiranje «geštalt obrta» 
predstavlja poboljšanje zamenjenih paradigmi, to će zavisiti od nečijeg sopstvenog 
prosudjivanja vrednosti.  
 
Dalje, Poper je potcenjivao uticaj politike i ideologije koje imaju efekta na naučno 
istraživanje zato što će morati da budu interpetirane. Prema Kantu (1978), svet se može 
spoznati samo tako što se interpretira; ovakva interpretacija je odredjena nečijom svešću 
koja će zavisiti od nečijeg socijalnog postojanja (Marks i Engels, 1977). Sa promenom u 
realnom postojanju, ljudske misli i produkti njihovih misli menjaće se shodno toj 
promeni; tako da dominantna ideologija uvek predstavlja interese dominantnog 
socijalnog polja. Takva ideologija tada prestavlja sistematski pokušaj da se demonstrira 
racionalnost postojeće distribucije moći, koja potom postaje legitimna. 
 
Vrednosti se ne mogu podvrgavati kvantifikaciji, verifikaciji ili falsifikaciji; s obzirom na 
to da je njihovo postojanje subjektivno, one su van domašaja pozitivističke nauke. Kao 
što je to Grinfild (Greenfield: 1980: 43) naglasio «racionalisti ne uspevaju da shvate... da 
činjenice ne odlučuju ni o čemu; ljudi su ti koji odlučuju o činjenicama.» Vrednosti su 
najznačajnije zato što samo one mogu da daju značenje životu. Ali pošto su činjenice 
drugačija ontološka kategorija u odnosu na vrednosti, one ne mogu da dokazuju 
vrednosti; tako da, kako je to Poper rekao (1979) nije moguće «doći do treba na osnovu 
jeste». U svakom slučaju, sa svakom interpretacijom empirijskih podataka, neke 
vrednosti će se potvrditi i pojačiti, dok će neke druge vrednosti biti podrivene.  
 
 
Ovo je gledište  za pedagogiju značajno ne sao zbog istraživaja nego i zbog gledanja na 
odredjivanje funkdamentalne pedagoške kategorije-cilja vaspitanja.Zato ćemomu se još 
malo posvetiti. 
 
Hodžkinson (1983: 36) je smatrao da su vrednosti deo i okvir procesa donošenja odluka i 
verovao je da « problemi vrednosti prožimaju organizacije na svim nivoima hijerarhije 
autoriteta i preterana racionalnost postaje patologija, neka vrsta fašizma intelekta kod 
kojeg se osetljivost za vrednosti smanjuje ili se eliminiše kroz neodgovarajuću vojnu 
dresuru.» Hodžkins  je administraciju smatrao ne naukom, kao što su to činili pozitivisti 
kao što je Simon, već nečim što pripada društvenim (humanističkim) naukama. Tako da 
obrazovna administracija i istraživanje kao primenjeni humanizam moraju uključivati 
filozofiju dok filozofija uključuje donošenje odluka o vrednostima.  
 
Uvodjenjem etike i vrednosti, subjektivnost samih istraživača u obrazovanju postaje 
otvorena za pažljivo i podrobno ispitivanje, dok u «naučnom istraživanju» ta 
subjektivnost postaje prerušena i zataškana pošto postaje «legitimna» kroz primenu 



 36 

naučnog metoda analize, a tada subjektivnost postaje objektivno konstruisana. 
Kvantitativne studije i njihova interpetacija uglavnom se oslanja na teorije koje su 
konstruisane pre kvantifikacije, dok su naučni zakoni konstruisani na osnovu retorike 
tradicije; štaviše, kao što je to Kun izneo (1977) «putem od naučnog zakona ka naučnom 
merenju retko da može da se vozi u suprotnom smeru».  
 
Znači upravo je ova pogrešna konstrukcija stvarnosti u empirijski zasnovanom 
obrazovnom istraživanju ta koja treba da se raskrinka i izloži upotrebom prakse koja 
uvodi etiku i vrednosti u proces donošenja odluka i samim tim vodi putem koji ide do 
paraktične emancipacije tako što podiže svest ljudi kroz primenu istraživanja kao 
filozofije-u-akciji.  
 
                   Kritička teorija istraživanja u pedagogiji 

 
Obrazovni procesi odvijaju se u okruženju ljudske interakcije u okviru kompleksnih 
organizacija koje odražavaju sveprožimajuće političke, socijalne, kulturne i ekonomske 
faktore nekog odredjenog vremena. Tako da se škole moraju analizirati kao institucije 
koje se nalaze u okviru njihovog socioekonomskog okruženja. Otud to da može da se 
govori o politici obrazovanja kao polju koje se «odnosi na političke i birokratske 
strukture, na ideologije i ciljeve, na politiku i gradjenje politike, na politički autoritet, 
uticaj i legitimnost»? (Harman, 1979: 30).  
 
Ali ima tendencija da se jezik instrukcije i administracije sagledava kao apolitičan i 
aistoričan, dok ideološki i ekonomski odnos moći koji utiče na organizaciju kurikuluma i 
školovanja ostaje skriven, ne samo za oči javnosti već i od samih ljudi koji rade u 
obrazovanju. Ovakvu pogrešnu upotrebu lingvističkih navika nauke i tehnologije opisuje 
Stenli (Stanley: 1978) kao «tehnicizam» koji bi morao da bude pažljivo ispitan da bi se 
predupredio «poraz od strane metafore». Ako skriveni mehanizmi za odnos moći, klasnu 
strukturu i legitimišuće ideologije budu bili ignorisani od strane istraživača, oni će samim 
tim, implicitno, podržavati status kvo. Istraživanje u obrazovanju i previše često izbegava 
pitanja moći, kontrole i emancipacije, tako da «ceremonije i rituali istraživanja daju 
praksi legitimnost i svetost», dok je «jedini problem školovanja implementiranje 
tehnologija» (Popkewitz: 1984: 23).  
 
Štaviše, neprihvatljive nejednakosti kakve je opisao Kozol (1991) u svojoj knjizi 
„Divljačke nejednakosti“ često se posmatraju kao političke ili ekstremne i stoga se 
ignorišu. U svakom slučaju, promena paradigme u istraživanju u obrazovanju se desila, 
iako je i dalje pozitivističko, hipotetičko-deduktivno rezonovanje veoma dominantno. 
Verbalizacija obrazovnih problema kroz komunikativnu akciju (Habermas, 1984 i 
1987b), pre nego kvantifikacija mogu da otvore novi diskurs u obrazovnom istraživanju. 
Kar (Carr: 1983: 37) je napominjao da «probna osnova za istraživanje u obrazovanju nije 
njena sposobnost da se prilagodi kriterijumima koji su izvedeni iz društvenih nauka, već 
je to njena sposobnost da ove probleme suočava na sistematski način.» 
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S obzirom na to da je obrazovanje prožeto političkim, kulturnim i socioekonomskim 
faktorima, istraživanje u obrazovanju mora da stavi obrazovanje u njegov kontekst; na 
primer, struktura kurikuluma ne može se procenjivati, a da se u isto vreme ne razmatra 
moć odnosa koji utiču na kurikulum. Istraživanje u obrazovanju je smešteno u okvire 
socijalne teorije, a samim tim i socijalnih interesa i njihove legitimnosti. Pedagoške 
teorije deluju kao društveni agensi, ali njihova aktuelnost će zavisiti od vladajuće 
paradigme moći koja dozvoljava da se takav agens razvije u socijalnu politiku.  
 
Ako istraživanje u obrazovanju izgubi svoju povezanost sa drugim društvenim poljima, 
onda gubi i svoju relevantnost. Ako istraživanje u obrazovanju treba da bude relevantno 
za obrazovanje i socijalne probleme, onda ono ne može da ignoriše složenosti takvih 
problema. Medjutim, stroge statističke tehnike teže da ovakvo istraživanje učine ne-
teorijskim tako da one pojednostavljuju «situaciju tako da to predstavlja prepreku u 
potrazi za razumevanjem» (Popkewitz, 1984: 21). Istraživanje u obrazovanju koje ima za 
cilj da reši obrazovne probleme mora da prevazidje puka objašnjenja nastavničkih 
interpretacija njihovih praksi; umesto toga, nastavnici moraju postati predmet kritičke 
analize.  
 
 
Kar (1983: 40) se zauzimao za istraživačku metodologiju u obrazovanju koja je 
«interpretativna, u tom smislu da su njene teorije utemeljene u perspektivama obrazovne 
prakse i «naučna», u tom smislu da ove teorije obezbedjuju koherentan izazov za 
interpretacije koje praktičari zapravo imaju.» Pošto društvene nauke sa prirodnim 
naukama dele metafizičke osnove, priznavanje metafizičkih pretpostavki u obrazovnom 
istraživanju ne umanjuje njegov naučni status, već samo otkriva obrazovne vrednosti koje 
promoviše. Problemi unutar obrazovnog ili bilo kog drugog društvnog naučnog 
istraživanja potiču iz teorijskih osnova na osnovu kojih nastaju teorijski modeli, a ne 
javljaju zato što učesnici u istraživanju, odnosno ljudi možda ne slede takve modele. U 
ovom slučaju, neophodna je reformulacija teorijskog okvira.  
 
Politika se ne može odvojiti od obrazovanja, pogotovo s obzirom na to da se agenda u 
školama ne determiniše unutar učionice, već političkim i socioekonomskim faktorima. 
Stoga je neizbežno da obrazovanje često funkcioniše kao ideološko dalje usadjivanje 
«zdravog razuma» i «socijalnog konformizma» (Gramsci, 1971) i na taj način utvrdjuje 
datu hegemoniju koja se retko dovodi u pitanje. Ta hegemonija, kako je to Gramsci 
(1971) naveo, repredukuje i potvrdjuje preovladjujuće socijalne odnose izmedju 
vladajućih i potčinjenih klasa. Ako je ovo slučaj, onda se politika u okviru obrazovanja 
ne može ignorisati u obrazovnom istraživanju, s obzirom na to da ima etičke, 
epistemološke, kao i analitičke implikacije za metodologiju istraživanja. Naravno, 
obrazovnoj praksi nisu potrebna teorijska i filozofska znanja da bi se njeni praktičari 
snašli, ali ova znanja su vitalna za razvijanje novih koncepata, koji mogu da unaprede 
obrazovnu praksu. 
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Istraživač u obrazovanju će morati da pita: istraživanje u koju svrhu? Kritički istraživački 
program kombinuje materijalne realnosti škole sa dijalektičkom rekonstrukcijom ciljeva 
obrazovanja. Ako su škole zamrznute institucije, onda će i hitac u prazno biti dovoljan. 
Medjutim, socijalne promene vrše svoj uticaj na obrazovnu instituciju. Pošto obrazovanje 
ne obitava u vakumu, istraživanje u obrazovanju mora da ode izvan uskog naučnog 
pristupa. Istraživači se moraju zbližiti sa problematikom koja se nalazi u osnovi predmeta 
koji treba da se ispita, pre nego što se može odrediti odgovarajuća metodologija 
istraživanja.  
 
Pravo pitanje se onda bavi snagom odnosa izmedju različitih grupa u društvu. Kad bi se 
škole sagledavale samo u reproduktivnom smislu, s obzirom na to da škole odražavaju 
ekonomske odnose, onda praksa koja se primenjuje u školama ne bi mogla da proizvede 
nikakvu promenu; ali teorije reprodukcije su neadekvatne zato što ignorišu snagu odnosa 
izmedju ljudi i organizacija u kojima su ti ljudi u interakciji. Vilis (Willis: 1977) je 
zapravo pokazao kako škole fukncionišu kao «mesta ideološke produkcije» koja se odvija 
na načine koji su puni kontradikcija u okviru dijalektičkog procesa takmičenja i borbe. 
 
 
Teorije koje se fokusiraju na moći i dominaciji u svom emancipatornom cilju dovode u 
pitanje preovladjujuće pravo razuma na univerzalnost. Praksa takodje ne može nikada biti 
univerzalna s obzirom na to da praksa partikularizuje teorije na lokalnom nivou. Teorije 
su istorijski napredovale i one ne predstavljaju neku vrstu otisaka sa predvidjanja, već 
predstavljaju otvorene mogućnosti. Socijalna teorija Habermasa i Fokalda (Foucauld) 
mogu veoma korisno da budu uvrštene u istraživanje obrazovanja i školovanja da 
povećaju refleksivnost i istraživača i nastavnika i učenika. Medjtuim, institucionalne 
prakse često sprečavaju mogućnost emancipatorne pedagogije. 
 
Kritička teorija se može koristiti u istraživanju obrazovanja da proceni odnos izmedju 
školovanja i društva; da odredi odnos izmedju znanja, moći i kurikuluma; i da oceni 
prirodu metoda poučavanja. Na primer, kritički teoretičari mogu da dovedu u pitanje 
legitimnost znanja i mogu da se zalažu da se u kurikulum ugradi i lično znanje i 
proživljena iskustva učenika kao legitimno znanje. 
 
Socijalni interesi determinišu ono što se smatra legitimnim znanjem, umesto intrinzičnih 
autonomnih elemenata kognicije. Sama kognicija se ne može odvojiti od praktičnih 
interesa; tako da pozitivizam, pokušavajući da odvoji činjenice od vrednosti, stvara 
pogrešno prepoznavanje takvih interesa koji vode takvo znanje, dok su subjektivne 
vrednosti pretvorene u objektivne činjenice. Kritička teorija teži da prodre u ideološke 
mistifikacije i oblike pogrešne svesti koja uvrće percepciju pojedinca i ometa ga u 
sagledavanju.58  

                                                           
58 Ibidem 
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Habermas (1974: 282) je video «opasnost od isključivo tehničke civilizacije, koja je 
lišena medjusobne veze izmedju teorije i prakse», pošto joj preti cepanje njene svesti i 
cepanje ljudskih bića u dve klase – socijalne inžinjere i stanare zatvorenih institucija». Da 
bi se prevazišla ovakva situacija, kritička teorija primenjena u okviru obrazovanja može 
se videti kao način za dolaženje do emancipacije kroz kritičku samo-refleksiju koja je 
trenutno prekinuta kroz uvrnutu komunikaciju koja promoviše tehnokratsku dominaciju. 
 
Tako, kritička teorija predlaže alternativni stil istraživanja, onaj koji za svoj cilj ima ne 
kontrolu, već pomaganje pojedincipma da otkriju i bave se sopstvenim razvojnim 
potrebama. Regresivni socijalni uslovi postoje delimično i zato što ljudima nije baš 
potpuno jasno koje su njihove potrebe. Kritički stil istraživanja u obrazovanju bi težio da 
pomogne pojedincima da otkriju, a potom se bave svojim sopstvenim potrebama i 
interesovanjima( a da li je i farsa i bacaje prašine u oči.....bavite se vi sobom , kako ne 
biste bili okrenuti problimima na širem socijalnom planu, i dobićete znanja toliko koliko 
smatrate da vam treba, a gde ćete sa tim biti ? Da li je to važno i za koga? Koliko je 
saglasno sa prethodnim stavovima???). 
 
Kritička teorija se više bavi onim što društvene «činjenice» sakrivaju, nego onim što 
otkrivaju; zadatak tada postaje da se demistifikuju pogrešne spoljašnjosti danas da bi se 
dozvolila emancipacija u budućnosti. Horkhajmer je tvrdio da se ono čime se teorija bavi 
mora da se prevede u održive pedagoške instrumente, ako želimo da utičemo na 
društvenu promenu; tako da teoretičareva «prezentacija socijalnih kontradikcija nije samo 
izraz konkretne istorijske situacije, već je takodje i sila koja postoji unutar te situacije da 
bi stimulisala promenu.» Horkheimer: 1982: 215 
 
Istraživanje u obrazovanju koje je vodjeno kritičkom teorijom ne bi ignorisalo vrednosti, 
već bi ih umesto toga koristilo kao smernciu za istraživanje oblasti kakve su skriveni 
kurikulum i ideološki okvir školovanja. Kontradikcije unutar škola i društva uopšte su 
institucionalizovane u kulturnim i organizacionim formama; samim tim, na organizacije 
se može gledati kao na mikrokosmos društva koje odražava svoju otudjenost. 
Usredsredjivanje na totalnost dozvoljava integraciju mirko i makro nivoa analize; dok se 
eksploatacijski odnosi na socijalnom nivou vide kao nešto u čemu se ogledaju i na šta 
imaju uticaja organizacije (Habermas, 1987a i Foucault, 1977).  
 
Jedan od najznačajnijih koncepata u kritičkoj teoriji bavi se odnosom izmedju delova; 
odnosno izmedju pojedinaca, grupa ili orgnaizacije, i celine, društva uopšte. Partikularno 
postoji samo u i kroz svaukupnost odnosa čiji je deo. Razumevanje totalnosti, koja u sebi 
sadrži i objektivne i subjektivne svetove, mora da prethodi razumevanju njenih delova, 
pošto celina dominira nad delovima. Tako da su stvari koje se razmatraju kao izolovani 
delovi nedovoljne i nekompletne, jer svaku konačnu stvar čini i sama ta stvar i njena 
suprotnost. Spoznaja konačne stvari može se postići samo razumevanjem niza odnosa 
koji je okružuju. Tako procesi obrazovanja postoje samo u kontekstu, na primer, 
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nastavnika, učenika, roditelja, interesnih grupa, klasa i organizacionog okvira škola. 
Dalje, da bi se razumela pojedinačna organizacija, ona se mora sagledavati u odnosu na 
organizacije sa kojima stoji u odnosu interakcije. Na pojedince se mora gledati u odnosu 
na organizacije sa kojima su u interaktivnom odnosu ili čiji su deo; na primer, nastavnici 
se moraju sagledavati ne samo u kontekstu njihovih škola, već i u njihovom odnosu sa 
sindikatima nastavnika.  
 
Obrazovni filozofi, nastavnici, administratori, kao i istraživači, su direktno uključeni u 
proces obrazovanja; oni ne mogu sebe da vide kao nepristrasne posmatrače koji se ne 
bave ishodom obrazovanja. Ovaj ishod zavisi od formalnog prenošenja kontrolisanog 
znanja što predstavlja politički proces smešten u okvire dihotomije činjenica-vrednost. 
Kritička teorija istraživanja u obrazovanju zato odbacuje pozitivističke pretpostavke o 
«objektivnom» socijalnom iskustvu i umesto toga se slaže sa Gramsijem i Frerijem u 
tome da je praksa neizbežno utemeljena na teoriji. Frer (Freire: 1972) je kao objektivizam 
opisivao odvajanje objektivnost i subjektivnosti i poricanje ovog drugog, dok poricanje 
objektivnosti predstavlja subjektivizam. Njegova koncepcija emancipatorne pedagoije 
može se povezati sa epistemologijom za kakvu se zalažu kritički teoretičari. 
 
Habermas (1974: 216) je tvrdio da naučni opis «nije nezavistan od standarda koji se 
koriste i od standarda koji počivaju na stavovima kojima fali opravdanost kroz argumente 
koji ih podržavaju». Tako da se metodologija nauke ne može posmatrati kao izolovana od 
normi i stavova naučne zajednice ili zajednice uopšte; pošto je ovo tačno, može se tvrditi 
da je moguće imati društvenu nauku koja nije ni čisto empirijska ni čisto interpretativna. 
Napad frankfurtske škole na pozitivam je ovde od najveće važnosti. Pragmatizam se 
može opisati kao «ne-teorija», zato što, kako je to Aronović (Aronowitz: 1982: 16) 
istakao «test istine (za pozitiviste) predstavlja njegovu praktičnu vrednost za postizanje 
ljudskih ciljeva. Sama realnost postaje objekat manipulacije kroz ljudsku praksu... Tako 
da se problem razlike izmedju subjekta i objekta u potpunosti subjektivizira.» Na osnovu 
toga se može zaključiti da kritički teoretičari vide pojedince kao one koji su u interakciji 
u okviru matrice intersubjektivnih značenja koje mogu razumeti samo socijalni naučnici 
ako nauče jezik njihovog subjekta/objekta. U obrazovnom istraživanju, kritički teoretičari 
prave iskorak izvan pozitivističkog oblika analize u kojoj se naglašava tehnološka 
racionalnost, i samim tim naglašavaju ulogu a ne funkciju školovanja. 
 
Kritički teoretičari, kao i fenomenolozi, drže da ljudske akcije i ponašanje u mnogome 
zavise od njihovog vidjenja sveta oko njih. Veza izmedju percepcije i akcije je važna u 
analizi obrazovnih institucija, pošto vodi ovakvu analizu izvan «teorije korespondencije» 
(Bowles i Gintis, 1976). Po principu korespondencije postoji direktna veza izmedju 
procesa školovanja i ekonomije, koja direktno reprodukuje strukturu autoriteta i kontrole, 
i samim tim proizvodi podelu rada koja je potrebna za kapitalističku ekonomiju. 
Medjutim, školovanje u kapitalističkim društvima ne predstavlja puko podražavanje 
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odnosa produkcije u učionici, već stvara sopstvene oblike obrazovne hijerarhije i 
kontrole.59  
 
A iza pvog kratkog prikaza stavova J. Jochue sledio bi zaključak njegovih ogleda koji bi 
se mogao odnositi na sledeće: 
 
Dok paradigma empirijsko-analitičkog istraživanja traga za regularnostima koje liče na 
zakone, paradigma kritičkog istraživanja bavi se istorijskim razvojem ljudskih interesa i 
dominacije. Empirijsko-analitička paradigma se bavi socijalnim sistemima kao onim koji 
se sastoje od nezavisnih nizova varijabli, dok kritički socijalni naučnici teže da otriju 
socijalne medjusobne odnose kroz razumevanje totaliteta sistema. Treća paradigma u 
obrazovnom istraživanju bavi se simboličkim i lingvističkim istraživanjem koje proučava 
razvoj pravila kroz ljudsku interakciju( druge paradigme ne pominje).  
 
Upravo kroz teorijsko i filozofsko bavljenje mogu se pedagoški i socijalni ciljevi razviti i 
implementirati; u isto vreme, empirijski podaci služe da bi se utvrdilo kako daleko se mi 
nalazimo u postizanju takvih ciljeva. Na kraju krajeva, praksa ne predstavlja recipročan 
odnos izmedju teorije i prakse, već je ona sinteza izmedju akcije i refleksivnosti, tako da 
je praska ugradjena u ljudsko svakodnevno životno postojanje.  
 
 Na ovom mestu ne bismo diskutovali odnos dveju još uvek opozitnih paradigmi, nego 
bimo samo uputuli na izovre koji o tome imaju drugačija stanovišta od prethodnih.60 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
59 Ibidem 
60 Gojkov,G., Uvod u pedagošku metodologiju, VŠV, Vršac, 2005. god. 
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Pre nego se pokušaju dalje sagledavati metateorijske osnove didaktičkih istraživanja daće 
se kratak pregled karte teorije nauke u kome će se istaći osnovne struje: 
             
  
               METATEORIJSKE OSNOVE DIDAKTIČKIH ISTRAŽIVANJA

61 
 
Pitanje istraživanja u didaktici ovde će se posmatrati, uglavnom, iz ugla izabranih 
osnovnih pozicija nauke. Odnosno, pokušaće se  posmatrati pitanje koju poziciju teorije 
nauke  danas didaktička istraživanja uzimaju kao osnovu i iz tog ugla će se pokušati 
sagledati potrebe i mogućnosti istraživanja u didaktici.  
 
Ulazak u ovaj teren nije jednostavan. Naša literatura se ovim pitanjem na teorijskom 
nivou malo bavi. Istraživači retko o ovome eksplicite diskutuju u svojim istraživanjima, 
odnosno ni nalaze ne diskutuju iz ugla pozicije nauke od koje su pošli,a oni koji se ipak, 
inicirani  redjim radovima u našoj periocidi i naslovima sa strane, upute u ove » vode«, 
sebi i drugima postavljaju poznata pitanja za koja retko nalaze jasne odgovore, ali koja 
im se ipak stalno iznova nameću: 
-Kada je neka tvrdnja istinita,a kada pogrešna? 
-Postoje li opšteobjektivni iskazi? Ako postoje, ko odlučuje da li je pronadjen objektivan 
iskaz? 
-Postoje li naučna saznanja bez jezika? 
Kako način na koji se sprovodi istraživanje utiče na rezultat? 
Moraju li naučnici da uzmu u obzir kako će se  nalazi njihovih istraživanbja koristiti( 
zloupotrebe) ? 
 
Teorija nauke već zna za odredjivanje preduslova, diskusiju ciljeva i analizu postupaka, 
kao i za mogućnosti sistematizovanja naučnog znanja, te radi na opisivanju, kritici i 
konstruktivnom unapredjivanju istraživačke prakse u stvaranju teorije pojedinačnih 
naučnih disciplina.Ovaj rad će se baviti didaktičkim istraživanjima. 
 
  
Pitamo se zašto je teorija nauke značajna za didaktička istraživanja. Smatra se da ona 
može da pomogne da se prepozna struktura, funkcije i značaj, kao i slaba mesta i deficiti 
naučne gradjevine teorije. Ona ne bismo mogli reći da daje precizne propise, ali postavlja 
važna pitanja didaktici. Izdvojiće se nekoliko na koja se u istraživanju obraća pažnja: 
Koji ciljevi treba da vode didaktička istraživanja? 
Radi li se u didaktici pre o istraživanju osnova ili o mešanju u praktična i                        
društvena pitanja ili o oba? Treba li samo da se razjasne empirijske zakonitosti 
proućavanja ili treba postaviti i objasniti norme i principe? Treba li da unapredi teoriju ili 
praksu ili obe zajedno? Treba li nalazima istraživanja da se stvori nemir ili da se 
stabilizuje postojeće stanje? 
 
2.    Koji su kriterijumi naučnosti? Jedan često korišćen kriterijum je npr. 
» intersubjektivna proverljivost«.  Neki iskaz važi kao »naučni« kad ga bar u       principu 
racionalno može da sledi ne samo istraživač koji ga je postavio nego i njegove kolege. 
                                                           
61 Videti: Gojkov,G., Prilozi postmodernoj didaktici, VŠV, Vršac, 2005. god. 
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Drugi kriterijum je: jedan iskaz važi ako je više puta proveravana njegova tačnost, pa se 
suprotno nije dokazalo. 
 
3. Kojim jezikom treba  da govori teoretičar nauke? Kako treba didaktičar  da   formuliše 
svoje pojmove? 
 
Treba li da upotrebljava samo pojmove koji su u upotrebi i koji se razumeju u                    
nastavnoj praksi? Ili treba uvesti naučni » veštački jezik«? 
 
Kako istraživač dolazi do postavljanja hipoteze ? Koje metode treba/ sme da upotrebi za 
proveru hipoteza? 
 
Treba li  da formuliše precizno formirane hipoteze ili samo da opiše ili samo naznači koje 
predstave preovladjuju u nastavnoj praksi? Smeju li se u didaktici sprovoditi 
eksperimenti u smislu prirodnih nauka? 
 
Koju strukturu treba da ima didaktička teorija? 
Treba li didaktička teorija da bude  više sistematski- apstraktno formirana ili treba u 
osnovi da bude istorijski postavljena? Treba li didaktička teorija da bude formirana 
interdisciplinarno ili samo kao pojedinačna disciplina? U kom odnosu treba da stoje 
preskriptivni iskazi ? 
 
Koliko je trajanje didaktičkih saznanja? 
Važe li didaktički iskazi samo za odredjenu epohu i odredjeni kulturni krug ili van 
vremena? Važe li deskriptivni iskazi ili preskriptivni kao naučni  i sl.? 
 
Verujem da će se većina istraživača u didaktici složiti da su to važna pitanja za sve one 
koji žele samostalno da istražuju. Smatra se  čak da su sva pitanja  
( pitanja teorije nauke) važna i za praktičare, tj. one koji, uglavnom, samo primenjuju 
naučna znanja. Mislim da se možemo složiti sa ovim stavom i prihvatiti obrazloženje po 
kome je teorija nauke dobrodošla svakome ko želi da donosi mudre  odluke i u kontaktu 
sa teorijskim znanjem mora da razmisli o značenju i trajanju znanja koje upotrebljava, te 
će se pitati: 
radi li se o znanju koje ima ograničene domete ( epohe ili kulture) ili o univerzalnim 
vrednostima? 
Radi li se o zahtevima, očekivanju ili o činjenicama? 
Sme li se odredjen stav u nekom didaktičkom modelu slediti izolovano ili je on smislen 
samo onda kada se sa ostalima poveže u mrežu? 
 
Dakle, ne samo pri praktičnom radu  u nastavi, nego i pri teorijskim refleksijama o toj 
nastavi, a često čak i u didaktičkim istraživanjima postoji nešto što vuče ka utabanim 
stazama, rutini, što vodi u opasnost( ako nismo primorani na samokontrolu) da egzaktno 
posmatrane i analizovane pojedinačne fenomene pogrešno tumačimo. 
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Pre nego se pokušaju dalje sagledavati metateorijske osnove didaktičkih istraživanja daće 
se kratak pregled karte teorije nauke u kome će se istaći osnovne struje: 
 
Glavne pozicije teorije nauke uredjene su u tri struje: 
 
dijalektička, dijalektičko-materijalistička i marksističko-lenjinistička polazišta, 
hermeneutički orijentisana pozicija; najvažnija pojedinačna pozicija je pedagogija kao 
društvena nauka; iz ove pozicije proizašlo je mnogo didaktičkih modela i nastavnih 
koncepata; 
empirijsko analitička,  odnosno polazišta nauke o saznanju. 
 
Predstavnici ove tri osnovne pozicije su medjusobno zaratili. Poznata je »svadja o 
pozitivizmu«, skraja 60-tih godina prošloga veka, koja je izbila izmedju pripadnika 
Frankfurtske škole ( Adorno, Habermas i dr. ) i kritičkog racionalizma ( Poper i dr.). 
 
U medjuvremenu su diskusije dospele u mirnije vode, što olakšava da se razlike i 
sličnosti pozicija bolje sagledaju. 
 
Za svaku od tri glavne struje mogu se navesti didaktički modeli koji se u svojim 
teorijskim okvirima pozivaju na te osnovne pozicije. 
 
 
                                       Empirijsko-analitički orijentisane nauke 
 
 
Predstavnici ove pozicije nastojali su da predmetom istraživanja i polazištem 
konstruisanja teorije učine činjenice, dakle, ono što je » zaisata« dato. Ilustracije radi 
navodimo bihejviorizam na koga su se pozivale pristalice nastave orijentisane ka 
ciljevima učenja. 
 
Bihejvioristi u » black- box« modelu ističu da istražuju samo odnos imputa i outputa. 
Rani, klasični bihejvioristi nisu se interesovali za sadržaj crne kutije. Isticali su da se 
samo posmatarnjem ponašanja može doći do hipoteza o zakonitosti ponašanja kod nižih 
vrsta. No, kod viših  organizama je ovaj model zakazao, te su se formulisale hipoteze o  » 
intervenišućim varijablama« unutar crne kutije«. U medjuvremenu se oodustalo od 
samog osnovnog polazišta; smatra se da je nemoguće da se iz » čistog« posmatranja 
postupaka zaključi namerno delanje. 
 
Najčešće preduzimano polazište unutar empirijsko- analitičkog pravca je kritički 
racionalizam koji je razvio Karl Rajmond Poper. 
 
Poperova razmišljanja se uključuju kod problema koji empiričari ( uključujući i 
bihejvioriste) nisu mogli da reše; zabluda je da je »čisto«  posmatranje oslobođeno  
teorijskih pretpostavki. Preko jezički saopštenog razumevanja pretpostavke o smislenosti 
i usmerenosti ka cilju ponašanja ljudi uvek su uticala na posmatranje. Ali, intencionalnost 
ljudskog delanja ne može se posmatrati. Ono se može zaključiti samo hermeneutičkim 
metodama razumevanja smisla. 
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Poznata Poperova teorija falsifikacije, kojom umesto da se teorija stvara »čistim« 
opisivanjem činjenica, prvo se postavi hipoteza zakon, a onda se posmatra da li hipoteza 
može da se proveri, što je inteligentnije moguće izmišljenim pokušajima falsifikacije ,   ( 
na mesto verifikacije hipoteza- dokaza stupa falsifikacija ; hipoteza je  toliko dugo na » 
probi« dok neko ne uspe da dokaže da  ne valja) okreće osnovno pravilo dedukcije 
naučnih pojedinačnih iskaza iz opštih hipoteza unazad, dok empiričari iz čijih je redova  i 
Poper potekao, žele da kroz indikaciju dodju do teorije. Ovo je razlog što se  Poper i 
njegove pristalice označavaju kao kritički racionalisti, a ne kao empiriste. 
 
Poperova teorija falsifikacije je za pedagogiju ograničene vrednosti. U svakodnevnom 
naučnom radu jedva ko se drži Poperovog predloga . Opovrgavanje sopstvene pozicije 
retko ko sam preduzima; to se prepušta vremenu, tj. drugima. S druge strane, osnovna 
pretpostavka teorije falsifikacije u pedagogiji, kao i ni u drugim oblastima  društvenih 
nauka gotovo da ne može da se ispuni; da bi se izvršio test falsifikacije, potreban je 
opštevažeći iskaz zakona. Ali u pedagogiji postoje praktično samo kvantitativni iskazi ili 
statistički  prenete pretpostavke o ponašanju istog oblika, kod kojih je od početka jasno 
da postoje izuzeci  od pravila. 
 
Volfgang Brecinka, nemački pedagog je u knjizi »Od pedagogije do nauke o vaspitanju« 
podsticao pedagoge da preuzmu Poperovu poziciju, da bi od metafizičke nauke o 
principima » pedagogije« napravili reputiranu nauku. Ali, Brecinka se sam nije 
pridržavao svoga modela  i deset godina kasnije izvršio korekcije na odlugujućim 
mestima. 
 
                       
 
        Dijaliktički orijentisana polazišta kritičke teorije društva 
 
 
 
Prema »Institutu za socijalna istraživanja« koji još postoji  na univerzitetu u Frankfurtu  
se ova pozicija i naziva » Frankfurtska škola«. Predstavnici kritičke teorije ( Teodor 
Adorno, Maks Horkharmer, Volter Benjamin i Jirgen Habermas) nastojali su da dokažu 
da je u vreme prosvetiteljstva nastala obaveza  » razuma« u modernim empirijsko- 
analitičkim naukama postala instrumentalizovana: orijentacija ka dobroti pojedinca i 
društva zamenjuje se racionalnošću svrhe koja je postala instrument vlasti malobrojnih. 
Adornov učenik Jirgen Habermas je dalje razvio poziciju Frankfurtske škole. Različite 
forme saznajnih interesa ( racionalni saznajni interesi, praktični i emancipatorni)  u  
Habermasovom učenju  za pedagoge znače  da nije smisleno favorizovati jednu 
pojedinačnu metodu, te se preporučuje kombinacija i relativizacija empirijsko- analitičkih 
metoda, s jedne strane i hermeneutičkih i ideološko- kritičkih, s druge strane. 
 
Pedagozi i danas neumorno citiraju dva osnovna pojma Frankfurtske škole: diskurs i 
emancipaciju. Pedagogija je pojam emancipacije prenela u didaktiku, na odnose 
nastavnik- učenik, previdjajući kriterijume koje je Habermas  formulisao za uspeh 
procesa emancipacije. Autori, kao što su Klafki, Molenhauer i Blankerc najistaknutiji su 
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zastupnici kritičke  teorije u didaktici do 80- tih god., kada je recepcija ove teorijske 
pozicije , nakon vrhunca opala. 
 
 
                                   Hermeneutičke pozicije 
 
Pedagogija kao društvena nauka ima hermeneutiku kao ključni pojam, dakle, jedna od  
hermeneutičkih pozicija pedagogije je – pedagogija kao društvena nauka. Njene osnovne 
pozicije  prema teoriji nauke imaju više značenja. Sam pojam » hermeneutika« 
upotrebljava se danas sa više različitih značenja.62 
 
 
Shvatanja hermeneutičke  metode ostavila su traga i na razumevanje pedagoške teorije, 
odnosno prakse.  Hermeneutička pedagoška shvatanja evropske didaktike ( Erich 
Veniger, Volfgang Klafki, Hervig Blankerc i dr. ) mogu se svrstati u 8 maksima: 
 
Polazna tačka stvaranja teorije treba da bude stvarnost; 
Stvaranje pojmova u didaktici mora da bude sa osećanjem ( uvažavanjem) prakse; 
Vaspitnu stvarnost treba posmatrati kao istorijski doraslu i istorijski uslovljenu; 
 Vaspitna stvarnost se primereno može obuhvatiti samo kao kompleksno dogadjanje i ne 
može se dugo reducirati na nekoliko faktora; 
Naučna metoda istraživanja u pedagogiji , kao društvenoj nauci, je prvenstveno 
hermeneutika; 
Didaktika mora da prihvati principe naučne  kritike; 
Pitanje cilja i sadržaja u didaktici su nadredjena pitanjima metode ( didaktika je iznad 
metodike), 
Predmetno- didaktičke odluke ne mogu se izvesti iz predmetnih nauka.  
Pored prethodnih pomenuće se još tri  hermeneutičke pozicije, jer u nizu didaktika igraju 
značajnu ulogu.: američki pragmatizam, sa simboličkim interakcionizmom , koji je iz 
njega nastao i fenomenologija. 
 
                                                Američki pragmatizam 
 
Djujev pragmatizam se intenzivno bavi problemom normi , ali ga reducira na pitanje 
kako zadate norme- nezavisno od sadržaja –upravljaju  komunikativnim delanjem 
pojedinaca. Pošto polazi od pitanja o optimizaciji strategija  za rešavanje problema, on je 
pedagoški samo delimično izdašan; on približava  nove istraživačke strategije za analizu i 
deskripciju situacije poučavanja- učenja, ali nudi malu pomoć za preskripciju, odnosno 
orijetisana pedagoška delanja. 

                                                           
62 Njačešće se danas razlikuje  I upotrebljava pet nivoa značenja. O kome se od značenja radi  zaključuje se 
iz konteksta: 

- hermeneutika kao interpretacija teksta, 
- Šlajermaher u XIX v.- osnovna metoda za razumevanje pismenog I usmenog iskaza, 
- Diltaj- osnovna dimenzija odredjene forme razumevanja smisla, 
- Hajdeger- otkrivanje smisla postojanja I osnovnih struktura postojanja, 
- Frankfurtska škola  I kritički racionalizam- objektivna  hermeneutika- povezivanje objektivnih 

postupaka prirodnih nauka I hermeneutičke metode( sa subjektivno odredjenim “ razumevanjem”). 
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                                     Simbolički interakcionizam 
 

Simbolički interakcionizam, smatran specifično američkim razvojem teorije znanja 
odnosi se na » Teoriju simbolički prenesene interakcije«. I školski procesi interakcije 
istraživali su uslove uspeha,odnosno neuspeha interakcije, dakle bave se u izvesnom 
smislu formama ritualizovanog ponašanja u standardnim situacijama. 
  
                                             Fenomenologija 
 
Kao nauka o pojavama, fenomenologija za razliku od hermeneutike ne želi da ostane kod 
smisla koji se može razumeti u izrazu, nego želi da dodje iza toga, da sagleda kako 
individua, opremljena svešću, samorazumevanjem, intencijama koje daju smisao, može 
da izrazi nagone, osećanja , predstave, misli, sudove. Fenomenolog želi pri svojim 
opisima, ne kao hermeneutičar da »izloži« skriveni smisao u ljudskom načinu 
izražavanja, nego da uopšte prvo »ubaci« smisao. 
 
Od Huserlove fenomenologije put direktno vodi ka egzistencijalizmu ( K. Jaspersa) i 
fundamantalnoj ontologiji M. Hajdegera i ide sve do Sartrovog egzistencijalizma i u 
novije vreme do tzv. Koncepata životnog sveta, odakle se  naziru značajni uticaji na 
pedagogiju. 
 
 
                                     RAZVOJ TEORIJE OD DEVEDESETIH  
                                                    Promena ili nestanak paradigmi 
 
 
T. Kun je studijom » Struktura naučnih revolucija« pokrenuo razmišljanja o osnovnim 
pozicijama teorije nauke o vaspitanju. Shvatajući da nova naučna otkrića nisu više mogla 
da se obuhvate starom » paradigmom«, dakle standardnim objašnjenjem, a anomalije i 
krize u samorazumevanju nauka su provocirale, Kun je osetio da je došlo vreme, koje se 
obično posle dužeg ili kraćeg perioda javlja, da se javi nova paradigma, dakle, potpuno 
novi oblik naučnog mišljenja i istraživanja. Promena od jedne na drugu paradigmu se , 
prema Kunu, ne može logički slediti; stare i nove paradigme se više ne mogu porediti. 
Tradicionalna slika naučnog napretka u smislu postepenog približavanja istini se time 
gubi. 
 
Sedamdesetih godina evropska pedagogija je po uzoru na Kuna formulisala  tri velike 
paradigmatske orijentacije: 
hermeneutička, 
empirijsko-analitička( iskustveno- naučna) i  
dijalektička, odnosno kritičko-emancipatorna pedagogija. 
 
Ova su tri pravca medjusobno oštro zaratila: 
predstavnici dijalektičko-materijalističkog  polazišta su hermeneutičarima prebacivali da 
rade samo » subjektivno razumevajući smisao« , da tonu u močvare predrazumevanja, 
van konteksta društvenih okvira koji je ovo predrazumevanje stvorio; 
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empiričari su heremenutičarima i dijalektičarima prebacili da znanje činjenica zamenjuju 
prostim mišljenjima i smernim željama, dakle, da su  najdublje nenaučni; 
hermeneutičari i dijalektičari su opet prebacili empiričarima da nisu mogli da sagledaju 
ono što su istražili, nego su, kako se u literaturi može sresti opaska, svojim kvantitativnim 
metodama samo kod » brojanja nogu muva« i proizvode ogromna groblja podataka sa 
kojima ne znaju šta da započinju; pre svega ne razjašnjavaju sebi kako aktivnost 
istraživača menja situaciju koju on želi da istraži.63 
 
No, nakon ovoga nastupa pojava ( od 7o-tih-80-tih god. XX v. ) kriznog gubljenja 
paradigmatskih orijentacija za ovo se navode različiti , delom naučno teorijski, delom 
istraživačko- praktični razlozi: 
Od strane velikog broja teoretičara nauke dovodi se u pitanje smisao metodološkog 
normiranja istraživačke prakse. Značajan doprinos ovome dao je Paul Fajerabend,» 
anarhistički« teoretičar nauke. Poznata je njegova misao« Sve metode imaju svoje 
granice, a jedino pravilo, koje preostaje glasi-a nything goes( sve ide, prolazi) »; 
Još radikalnije od Fajerabenda iste stavove argumentovali su  predstavnici postmoderne 
filozofije ( Jean – Fransois Lyotard), napadajući » projekat moderne« , dakle pokušaj da 
se kroz prosvećivanje dodje do društva dostojnog čoveka za koji smatraju da je propao. 
 
Oni zastupaju tezu da nauka u osnovi nije prilagodjena da obuhvati stvarnost; ono na šta 
se ona odnosi je » hoper- realnost« i teorijski se ne može razlikovati od bajki, mitova i 
fantazija. 
 
Tonovi ove rasprave su se povremeno rasplamsavali, a povremeno se ( posebno od strane 
postmodernista) dolazilo  do zaključka da je ova svadja beskorisna, jer se ne može 
odlučiti. 
 
I istraživačko praktični problemi su ubrzali pojave gubljenja paradigmi: 
Visoko postavljena očekivanja koje su 70-tih godina sa obrazovne politike socijalno 
liberalnih reformi  u Evropi preneta na nauku o vaspitanju i koji je i ona prihvatila, nisu 
se ispuinila. Prvi put u istoriji trebalo je da celokupno obrazovanje bude prema  
racionalnim kriterijumima i empirijski  kontrolisano obnovljeno. Ali, smatra se da je 
istraživanje kurikuluma smišljeno sa suviše lovora unapred i sa velikim subvencijama 
nestalo.64 
 
Kada se pomoću empirijsko analitičkog istraživanja može rešiti tzv.« deficit tehnologije 
pedagogije«, pedagogija je nestala.A cilj društveno- praktično orijentisanih pedagoga da 
se za što manje godina stvori škola, bez statusnih razlika i prepodela ( Adorno) pokazao 
se iluzornim.65 
 
Ono što je do sada rečeno, dakle što ukupno važi za peagogiju i obrazovnu politiku, može 
se skoro do detalja preneti i na razvoj didaktičke teorije i modela 70-tih i 8o-tih godina 
prošloga veka u Evropi. Mi smo na našoj didaktičkoj sceni osetili tek tragove ovih 

                                                           
63 Werner Jank u. Hilbert Meyer, Didaktische Modelle, Cornelsen Scriptor, Frankfurt am Main, 1994.j. 
64 Ibidem 
65 Ibidem 
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strujanja, koji su se u Evropi manifestovali burno, a kod nas tek ocrtavali,pre svega, u 
nepreglednoj isprepletanosti u kojoj se da nazreti izmirenje pozicija: 
polazišta orijentisana prema cilju učenja i informaciono- teorijsko-kibernetske didaktike 
stagniraju. Smatra se da su one sa tehnokratskom vrednoćom premerile ogromna 
gradilišta, ali su se kranovi srušili. Značaj ovih didaktika u formiranju nastavnika ( misli 
se na Evropu) nije više evidentan; 
kritičko_emancipatorno orijentisani didaktički modeli, takodje nisu uspeli da razviju 
didaktički model koji bi ušao u praksu; 
 modeli sa istoka ( bivši DDR, SSSR), zasnivani na marksizmu i lenjinizmu nisu imali 
šanse da prežive, kao i u širem smislu dijalektički orijentisana polazišta; 
 didaktika teorije učenja, gradjena na empirijsko- analitičkoj paradigmi, prerasla je u 
Evropi( posebno u Nemačkoj) najpre u didaktiku poučavanja, a onda se prebacila na 
pozicije hermeneutičke paradigme i zato se u smislu teorije nauke jedva i razlikuje od 
didaktike obrazovanja. 
 
Didaktika obrazovanja, razvijena iz kritičko- konstruktivne didaktike dobro je prihvaćena 
od praktičara i teoretičara. Smatra se zato što  od prvih verzija ( od 60-tih gidina) nije 
značajnije menjala kurs. 
 
Didaktička karta Evrope  je tako  90_tih godina postala nepregledna. Akademske svadje 
izmedju osnovnih paradigmatskih orijentacija su skoro prestale, te od skorog spajanja  
obrazovno-teorijske i didaktike teorije poučavanja  nema živosti koja je postojala u 
sukobima mišljenja na skupovima i u literaturi. Novih paradigmatskih orijentacija nema, 
bar prema mojim skromnim saznanjima, u Evropi na vidiku. 
 
Dakle, didaktička karta Evrope se 90-tih godina karakteriše nestankom i stapanjem 
paradigmi. Nema više neprijateljskog stava jednih prema drugima( kvalitativnih naspram 
kvantitativnih koncepata i metodologije). 
 
Ova tendencija da se sagledati i u razvoju istraživačkih koncepata i metodologije. 
Kvantitativna istraživanja pokušavaju da kvantifikujući opis didaktičke stvarnosti saopšte 
empirijski » čvrste« činjenice: 
- Broji se, meri, uporedjuje; u medjuvremenu se nalaze komplikovani postupci 
statističkog vrednovanja sa zahtevnim metodama validacije; 
Kvalitativna istraživanja pokušavaju, nasuprot prethodnima da istraživanje smatraju kao 
situaciju komunikacije izmedju istraživača i istraživanog i stoga polaze od otvorenog i 
refleksivnog procesa istraživanja. 
 
Možda ima  mesta knstatovati da upravo didaktčari pokazuju najveće interesaovanje za 
kvalitativno istraživanje. Jer kod istraživanja procesa poučavanja/ učenja postoji bezbroj 
pitanja pri kojima istraživači mogu da uče i misle zajedno, dakle, traže komunikaciju sa 
istraživačem. 
 
Poslednjih godina se ipak probija gledište da inteligentna kombinacija kvalitativnih i 
kvantitativnih istraživačkih metoda u mnogim slučajevima može da da bolje rezultate. 
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Mešanja metoda ne važi više za greh, nego za vrlinu. Tri paradigme o vaspitanju 
dominiraju u ovom procesu. 
 
 
                  Didaktička preipitivanja sopstvenog interpretativnog okvira 
 
Ptrethodno prikazane osnovne metodološke tendencije, kao i naglašavanjhe novih 
akcenata u savremenoj naučnoj misli uzećemo kao osnovu za didaktička istraživanja, te 
ćemo dalje posmatrati šta ove metodološke tendencije znače za didaktička istraživanja. 
Pre svega, misli se da ona znače pojavu alternativnih intelektualnih orijentaicija sa  
predznacima kritike sirovog empiritzma, pozitivističkog načina primene tehničkih 
metoda i sl. Didaktička istraživanja su, prihvatajući kritiku tehnicizma, 
pseudokonkretnosti, reifikovanje  prihvatila kritičku analizu, sliku celine i metodološku 
aparaturu za koju se verovalo da može da prodre u dublje slojeve. Tako su 
ultrakonzervativnim teorijama, smatrajući da imaju suženo polje saznanja, polarizovani 
novi vidici spoznaje i humanistička polazišta, a time i nove vizije intelektualnih 
perspektiva, kao što su opšte sistemske teorije, fenomenologija... 
 
 
U nastojanju da argumentujemo okvir za tezu ovoga rada izdvajamo težnju nove 
istraživačke paradigme da insistira na sintezama, što je u funkciji povezivanja elemenata 
u celinu, kako bi se došlo do odnosa elemenata i funkcije toga sistema. Spoj 
fenomenologije i empirije trebalo je da učini više od bilo koje od ovih pojedinačno, tj. 
trebalo je da omogući kvalitativni napredak za istraživačku misao ( meta- analiza, 
statistički postupak- kvantitativno objedinjavanje empirijskih nalaza-integrisanje 
nezavisno dobijenih nalaza).66 
 
Didaktička istraživanja su ,takodje, u trendu savremenih naučnih zbivanja, poslednjih 20-
tak godina prošloga veka preispitivala sopstveni interpretativni okvir i ušla u vode većeg 
posvećivanja kontekstualnoj zavisnosti tumačenja. Dakle, postaju svesna da postoji više 
načina da se misao artikuliše, zavisno od usvojenog horizonta tumačenja 
( ontološki, aksiološki ugao), što znači da  se prihvata stanovište da na objašnjenje bitno 
utiče kontekst ciljeva i razumljivost. 
 
Tako se didaktika u savremenim metodološkim tokovima našla u situaciji da dobije 
satisfakciju za svoja insitiranja na preispitivanju mogućnosti širih zahvata, holističkih 
pristupa shvatanju ličnosti i odnosa sa kontekstom. Metodologija je potisla prethodna 
značenja spoljašnjih činilaca u objašanjavanju pojava i dala značaj svesnom, 
svrsishodnom delovanju subjekta, a ovo je za didaktiku značilo traganje za novim 
didaktičkim modelima, za teorija 
ma koje su nastojale da spoje kreativnost i slobodu spekulativnog mišljenja i mogućnost 
empirijske  provere. 
 

                                                           
66 Žiporadja,Lj., Meta-analiza: kvantitativni postupak u sintezi istraživačkih nalaza, Zbornik Instituta za 
pedagoška istraživanja; Beograd, br. 27, 95. god.  
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Samorefleksijom, preispitivanjem metateorijske osnove didaktika je preispitivala , pre 
svega, empirijske koncepcie i pojmove u njoj. Nove koncepcije, donele su i nove 
pojmove koji su trebali svojom strukturom da prevazidju parcijalnost, da ubuhvate 
složenost fenomena, strukturu procesa i to u odnosu na već pominjanu kontekstualnost i 
intencionalnost.  
 
Metodolozi su videli prihvatljivo rešenje u hipotetičkim konstruktima, kao novim 
pristupima pojmovima, koji imaju tendencije da obuhvate strukture, a ne da fiksiraju 
jednostavne varijable, dakle, trebalo je  da omoguće razumevanje složenih procesa. No, 
pitanje koje i dalje muči didaktiku  je da li istraživana struktura, hipotetički konstrukti 
mogu biti toliko efikasni da omoguće sigurno » uklapanje« detalja u neposredno stvarno 
funkcionisanje sistema. Kritičari ovoga pristupa pitaju se da li nalazi o strukturama, 
konstruktima daju dovoljno konkretne slike, precizne podatke na osnovu kojih se sa 
sigurnošću može predvidjati funkcionisanje sistema. 
 
Ostaje utisak da opštost može da omogući uočavanje trenova, opštih tokova , 
karakterističnih svojstava, ali neposredne didaktičke aktivnosti traže nešto više, sigurnije 
poznavanje situacije, elemenata, detalja, kako bi didaktičko vodjenje bilo efikasnije. Ovo 
bi značilo da se ograda stavi na mogućnosti istraživanja kakve se nude u hipotetičkim 
pojmovima. Smatra se , naime, da težina utvrdjivanja složenih svojstava preko 
konstrukata čini tek prvi korak, sledeći koji treba da provocira strukture, didaktičke 
instrukcije, koje treba da povežu sve faktore u sistem i stvore kontekst za manifestovanje 
pozitivnih dimenzija svakog faktora ponaosob ( kognitivnog stila, sadržaja, didaktičkih 
instrukcija, strategija učenja i sl.) isto je tako složen i predstavlja na neki način 
verifikaciju i same koncepcije konstrukata, pa i metodološke koncepcije. 
 
Složenost potreba i mogućnosti neposrednih didaktičkih situacija traži složene pristupe u 
intervencijama. Sadašnja metodološka aparatura, utisak je još nije uspela da » uhvati« 
ovu složenost. Hipotetički konstrukti su tek markirali opšte strukture, koje za neposredne 
tretmane nisu dovoljne.67 
 
Ovde je mesto da se postavi pitanje koliko su blizu savremene intelektualne orijentacije 
potrebama didaktike, ili u kojoj meri mogućnosti odgovaraju potrebama didaktike. Utisak 
je da je  izmedju potreba i mogućnosti još uvek velika udaljenost.Stara, 
justifikacionistička shvatanja o istini kao o korespondenciji nisu dala zadovoljavajuće 
odogovore na pitanja o prirodi i putevima saznavanja. A talas novih pravaca, 
konstruktivistička metateorija, izazvao je polemične tonove, ne samo u domenu teorijskih 
rasprava , nego i u metodologiji. Tako da ni pojmovi u okviru konstruktivističke 
metateorije, kao što su : proaktivna kognicija, morfogenična struktura jezgra i 
samoustrojavajući proces razvoja68 nisu uspeli da odu dalje od priznavanja duboke 
složenosti i preispitivanja implikacija postojećih dimenzija značenja u savremenoj nauci. 
No, sadašnje uverenje koje nam pružaju konstruktivisti o nepostojanju apsolutne istine i 

                                                           
67 Videti: G. Gojkov, Problemi didaktičkih istraživanja, Pedagoška stvarnost, N. Sad, br. 9-10, 1998. god. I 
G. Gojkov, Kognitivni stil u didaktici, VŠV, Vršac, 1996. god. 
68 Videti : Stojnov, D., Konstruktivistička metateorija: karakteristike konstruktivističkih pravaca I merila za 
njihovo razvrstavanje, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd,1996,br. 28. 
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izvesne slike sveta koja čeka da je otkrijemo i nasuprot tome podrazumevajoj potrebi za 
učestvovanjem u slici i pripadanje perspektivi koju sa sobom nosimo, a koja je uslovljena 
brojnim svesnim i nesvesnim faktorima, usmerava nas da razmišljamo o tome koliko naše 
saznavanje predstavlja proishod našeg delanja, prihvata  li se ideja o slučajnosti, a ne o 
opštem poretku stvari, autoregulativnosti u živim sistemima, relativnosti znanja( bar 
onoliko koliko su apsolutne  i istinite).69 
 
O efektima ovih naučnih pozicija  na područje didaktike već je pisano u našoj 
periodici,70 no, ostala su mnoga pitanja otvorena, a mnoga se i nakon ovoga pregleda 
nameću , te bismo ih umesto zaključka istakli: 
 
koliko je prisutno novih metodoloških tehnika koje bi se suprotstavile ostacima 
pozitivizma ( operacionalno definisanje pojmova; merljivost pojmova kao znak dobre 
teorije; naučna eksplanacija se izjednačava sa kauzalnom eksplanacijom, eksperiment kao 
valjani model provere kauzalnih modela, svrha nauke je u dokazivanju teorija...) na polju 
didaktičkih istraživanja malo ili skoro još uvek ništa.71 Sreću se , doduše, retka 
istraživanja sa primenom etnografije kao metoda i sl..72 
 
Veliki broj metodoloških tehnika, sa brojnim tehnikama konstruktivističke metateorije  ni 
izdaleka nije u didaktičkim istraživanjima ni dodirnuo mit o esencijalizmu i 
pozitivizmu.73 
 
Iz ovoga prizilazi drugo pitanje: 
koliko se u didaktici uopšte radi na razjašnjavanju ontološki suprotstavljenih pozicija, 
odnosno koliko se sagledava odnos realizma i antirealizma, njihovog isključivanja, 
odnosno izvesne konvergencije i sl., kako bi se bar donekle odgonetnula upotreba 
hipotetičkih konstrukata, koji su u doskorašnjim istraživanjima puno obećavali 
( kognitivni stil i dr.), da bi se nakon istraživanja njihove prednosti, predstavljene iz ugla 
racionalizma ( strukturalnost, opštost...) učinile artefaktima matematičkih i stohhastičkih 
metoda? 
 
Pedagogija kao nauka, pa u okviru nje i didaktika , danas , nakon 200 godina samostalnog 
razvoja , po oceni mnogih metodologa još uvek više naginju kritici rešenja vezanih za 
metodološke pristupe proučavanja pedagoških pojava, nego što istražuju.74 Ovakvo stanje 
posledica je , pre svega, činjenice da postojeći ( kvalitativni i kvantitativni) pristupi , čak i 
ako ih prihvatimo kao komplementarne, kad se primenjuju u proučavanju vaspitanja i 
obrazovanja, manifestuju brojne nedostatke i brojna ograničenja. Misli se ovde na  ona 
koja se odnose na broj problema koji se njima mogu istražiti, prihvatljivost njihovih 

                                                           
69 Stojnov, D., Konstruktivizam, participativna epistemologija I konstitutivnost psiholoških kategorija, 
Zbornik Instituta za pedagoškla istraživanja, Beograd, 1998, br.30. 
70 Gojkov, G., Multikulturalnost iz ugla etnografskog pristupa istraživanju, “Pedagogija”, Savez pedagoških 
društava, Beograd, 3-4, 2000…. 
71 Stojnov, D., op. cit. 98.  
72 Stojnov, D., op. cit. 99. 
73 Ibiudem 
74 Sekulić-Majurec,A., Quo vadis, metodologija pedagogije?, u: Teorijsko-metodološka utemeljenost 
pedagoških istraživanja, Opatija,2001. 
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zaključaka, usko zatvaranje u  tačno odredjeni pristup istraživanju, kao i na to što 
fenomenima  u vaspitanju i obrazovanju , koji su po svojoj prirodi haotični , prilaze  s 
determinističkih pozicija. U ovim danas dominantnim paradigmama, pedagoški fenomeni 
nastoje se tumačiti kao jednostavno uredjeni sistemi niske entropije, ograničavajući se pri 
tom na njihove manifestne varijable, te ih, u većoj ili manjoj meri, povezati nekom 
jednostavnom, linearnom kauzalnošću. Ove nedostake danas pokušava prevladati 
metodologija utemeljena na teorji haosa. No, na ovaj pristup osvrnućemo se nešto 
kasnije, ovde recimo samo toliko da  je ovo talas koji desetak godina unazad  sve više 
utiče na metodologiju  istraživanja u društvenim naukama i da , iako nema sigurnih ocena 
o tome koliko će doprineti istraživanju problema u ovoj oblasti, duboko se veruje da će 
bitno promeniti metodologiju ovih istraživanja. Autori koji su se više udubili u ove 
probleme pitaju se : Quo vadis, metodologija pedagoških istraživanja? 75  
 
U pokušaju da stvorimo kontekst za pitanje koje je u osnovi ovih refleksija,  i koje se 
odnosi na mogućnosti da se preispita primerenost teorijsko metodološke utemeljenosti 
didaktičkih istraživanja, istaknimo još par konstatacija koje bi se mogle tumačiti  kao 
pretpostavke metodologa  za ocene izrečene u prethodnom pasusu. Nije nam namera da 
tragamo za svim razlozima, pre svega jer ih ima više, a i nije nam neophodan inventar 
svih. Jedan od njih je što se od utemeljenja pedagogije kao samostalne discipline do 
danas  na pedagogiju kao nauku gleda  , u raznim vremenima i na ranim mestima, 
različito; različito se tumači, pa i odredjuje kroz različite koncepcije: jednom kao 
normativna nauka, pa kao empirijska , zatim kao hermeneutička disciplina, kao nauka u 
okviru teorije sistema itd.76 Svako od ovih tumačenja pedagogije predstavljalo je i osnovu 
za razvoj odredjene metodološke koncepcije kojom se prilazilo proučavanju njenog 
predmeta . Danas se, nakon procena doprinosa ovih istraživačkih pristupa, ocenjuje da su  
ovi metodološki kocepti, umesto da svarno služe onome čemu su bili namenjeni,dakle, da 
pomognu objašnjavanju fenomena  u oblasti vaspitanja i obrazovanja, gubili deo 
mogućnosti da ostvare ovaj cilj,  nastojeći da se potpuno prilagode teorijskom poimanju 
pedagogije, i kritički nastupe prema ostalim pristupima. Tako je metodologija koju je 
prihvatila bihejvioristička (empirijska ) pedagogija negirala onu metodologiju kojom se 
služilo poimanje pedagogije kao normativne nauke, hermeneutička se oštro 
suprotstavljala  empirijskoj, metodologija teorije sistema negira hermeneutičke metode 
itd. Ovo  usko zatvaranje u jedan, tačno odredjeni metodološki koncept dovelo je na 
području istraživanja složenih društvenih fenomena ,kakvi su ovi na području pedagogije 
do velike redukcije problema , što je pedagogiju danas još uvek zadržalo na normativnim 
postavkama koje nisu  do kraja naučno dokazane. 
 
I tako dok su se  u pedagogiji nastojali razviti metodološki koncepti koji u potpunosti 
odgovaraju odredjenom teorijskom odredjenju pedagogije, druge su humanističke nauke 
te metodološke koncepte objedinile u dve osnovne paradigme istraživanja: kvantitativnu , 
usmerenu ka objašnjavanju pojava i kvalitativnu, usmerenu ka interpretativnom 
rarumevanju pojava.  
 

                                                           
75 Ibidem 
76 Šire o ovome videti u: Konig , E., Zedler,P., Teorije znanosti o odgoju, Educa, Zagreb,2001.god. 
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Kvantitativna paradigma , nastala u prirodnim nauka, te tako i primerenija ovim 
naukama, ima za cilj da kvantifikuje pojave, traga za kauzalnim vezama i odnosima 
medju posmatranim pojavama Poseban  doprinos primeni ove paradigme na polju 
humanističkih nauka  dala je statistika, sa mnogim metodama univarijantne i 
multivarijantnih analiza. 
 
Kvalitativna ( konstruktivistička i interpretativna) paradigma nastala je na tradiciji 
humanističkih nauka i primerenija je istraživanjima u ovoj oblasti. Ova je paradigma 
posebno prihvaćena  razradom hermeneutičkih i fenomenoloških metoda analize i 
postupaka istraživanja kao što su: kvalitativna analiza sadržaja, studija slučaja, akciona i 
etnografska istraživanja, a posebno u poslednje vreme sve popularnijom „ supstantivnom 
teorijom”( empirijski utemeljenom teorijom) .  
 
Naravno, pedagogija je dobro razradila oba ova pristupa istraživanju fenomena, ali se 
ipak u pedagogiji još uvek nailazi na više normativno odredjenih nego na empirijski 
utemeljenih sadržaja. 
 
Smatra se da je jedan od značajnih razloga za prethodnu konstataciju to što postojeći 
metodološki pristupi proučavanju pedagoškihfenomena,kvalitativni ili kvantitativni,čak i 
ako se prihvate kao komplementarni, u proučavanju pedagoških fenomena manifestuju 
brojne nedostatke i ograničenja.Neke od njih smo u prethodnom tekstu već naveli. Ovde 
ćemo  samo pomenuti da je malo problema koji se njima mogu istražiti( kvantitativni 
pristup) , kao i da  se kvalitativnom najčešće zameralo da ne dovodi do opšte važećih 
zaključaka, koji bi omogućavali veću sigurnost naučnih predvidjanja..  
 
Metodolozi se dalje pitaju da li je moguće da pristupi kojima se u pedagoškim 
istraživanjima služimo, a koji ili reduciraju broj problema istraživanja ili ne dovode do 
sigurnih zaključaka, nisu sasvim prikladni za istraživanje pedagoških pojava, dakle,da li 
postoje drugi , prikladniji pristupi. Fokusirajmo sa nekoliko konstatacija prednosti i 
nedostake oba pristupa kako bismo jasnije mogli sagledati šta je to novo što nudi novi 
talas u metodologiji, zasnovan na teoriji haosa. 
 
Kvantitativan pristup smatra se prikladnim za istraživanje pojava koje se mogu meriti i 
prebrojavati, čega  je u pedagogji malo. Pored toga njegovoj primeni u pedagogiji zamera 
se statičnost u posmatranju pojava za koje se smatra da su dinamične, kao i činjneica da 
pojave i procese koje se odvijaju u vremenu ne proučava longitudinalno, merenja i 
posmatranja mora vršiti na velikim reprezentativnim uzorcma,a pojave koje su zanimljive 
za istraživanja u pedagogiji, čak i kad su karakteristične za neku grupu,odvijaju se skoro 
po pravilu na individualnoj ravni. Dodatnim problemom smatra se to što se rezultati 
istraživanja tih interindividualnih karakteristika i razlika , dobijenih proučavanjima 
pojedinaca ili grupa uporno nastoje dići na  neki opšti intraindividualni nivo, što se bez 
specifikovanja posebnih uslova pokazuje neopravdanim77. Iz prethodnog sledi zaključak 
da ni mnogi zaključci doneti u oviru kvantitativne, tvrde naučne” metodologije, kojoj  je 
cilj da dodje do što sigurnijih zaključaka, nisu sasvim pouzdani. 

                                                           
77 Šire videti u : Palekčić,M.,Diferencijalni istraživački pristupu pedagogiji: Dosezi I ograničenja, 
Napredak, 2000.god. 
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Kvalitativni pristup, sa tendencijama da umanji nedostatke prethodnog, da omogući 
proučavanje celine i dinamičnost pojava, nije, nažalost, sasvim uspešan u ovome, jer je 
metodološki teško obuhvatiti ceo kontekst u kome se proučavane pojave odvijaju, te se 
pri tome nužno gube odredjene varijable. Ostale se zamerke adresiraju na pristrasnost 
istraživača, nedostatak opštevažećih zaključaka, valjanost i pouzdanost pokazatelja, 
etičke probleme i sl. Tako hermeneutika, svojom analizom pomaže boljem razumevanju 
pojava ( nastojeći da postavi kanone pravilne interpretacije različitih vrsta sadržaja) , ali 
se ovde kao ozbiljan nedostatak isprečila činjenica da  ne postoje neki opšti kriterijumi. 
Fenomenoiloška analiza, svojim doprinosom razumevanju ljudskog delovanja, takodje, 
ostaje manjkava , jer predvidja vrlo kompleksne i komplikovane procedure, pa ju je teško 
i skoro nemoguće metoodološki do kraja korektno sprovesti. 
 
Tako se danas jednim od osnovnih nedostataka obe od dosad dominiraućih paradigmi 
pedagoških istraživanja smatra to što se fenomenima koji su u svojoj suštini 
multistrukturalni i multikauzalni, po oceni mnogih ,haotični, prilazi s determinističkih 
pozicija.Tako se s pozicija dominirajućih metodoloških paradigmi pedagoški fenomeni 
nastoje tumačiti kao jednostavno uredjeni sistemi niske entropije, ograničavajući se pri 
tom na njihove maifestne varijable , uz ( veće ili manje ) povezivanje nekom 
jednostavnom, linearnom kauzalnošću, za čiju se održivost ispostavi da je u najmanju 
ruku sumnjiva.78  Iza ovoga značajna je konstatacija da se danas javlja sve više 
istraživanja koja naglašavaju da se na području pedagogije( a i u drugim humanističkim 
oblastima saznanja) sve manje vrednuju kauzalni i deterministički odnosi, pa i tumačenja 
koja su na njima zasnovana četo nemaju vrednosti koje im se pripisuju. Smatra se, naime, 
da se prenebregava činjenica da su elementi posmatranja u pedagoškim istraživanjima 
subjekti, pojedinci, koji se ne ponašaju po pravilima koje nameće linearna kauzalnost i 
determinizam.Uprkos tome uporno se ovi fenomeni nastoje istraživati i objašnjavati baš 
tim pravilima. 79 Iza ovih konstatacija  nameće se zaključak da istraživanjima u 
pedagogiji treba prići na drugi način. Ovo su pitanje metodolozi već postavili, a odgovor 
je tražen u metodologiji prikladnoj za analizu dinamičkih, nelinearnih procesa, odnosno u 
teoriji haosa( opšteg i determinističkog), za koju se veruje da može dati novi pristup 
razumevanju jedinstvenih sistema kao što su pedagoški,odnosno doprineti kvantitativno 
usmerenim istraživanjima. 
 
 
                                  Teorija haosa kao nova istraživačka paradigma 
 
 
U poslednje vreme sve su pristutniji stavovi o tome da se teorijom haosa,  u čijoj je 
osnovi teza o temeljnoj neizvesnosti kretanja80 , u potpunosti menja metodologiju 
istraživanja u društvenim naukama.81  Značajno je da  se u suštini ovi pristupi, dakle, 

                                                           
78 Šire videti u : Sekulić-Marurec,A., Quo vadis, metodologija pedagogije?, u: Teorijsko-metodološka 
utemeljnost pedagoških istraživanja, Opatija, 2001.god. 
79 Ibidem 
80 Šire videti u : Schuster,H.G., Deterministic Chaos,Weinche:VCH,1988.j. 
81 Videti u:Fowler,M., The New Methodology,London:Thought Works,2000.g. i Gleick,J., Kaos: Stvaranje 
nove znanosti,Zagreb,Izvori,1996.g. 
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teorija haosa i dominantne metodološke orijentacije medjusobno isključuju. Naime, 
smatra se da tamo gde počinje haos, klasična nauka prestaje. Teorija haosa je već dotle 
zaintrigirala naučnu javnost da su publikovanjem oko 7ooo naslova i preko 3oo posebnih 
studija ( knjiga) ostavili traga na nju i mnogi ovo porede sa uticajem koji  u istoriji nauke 
ima kvantna  mehanika ili  teorija relativiteta, te se smatra da će se  nauka dvadesetog 
stoleća pamtiti po ove tri stvari, te se na teoriju haosa gleda kao na revolucionarno otkriće 
u pristupu proučavanju problema u različitim naukama.  
 
No, iza ovoga sazananja javljaju se, sa pozicija Kunovog shvatanja  da se nauka razvija 
revolucijom pristupa , dakle promenom vodećih paradigmi , nova pitanja čija je suština u 
sledećem: hoće li nova  teorija haosa, koja znači revoluciju pristupa pre svega u 
prirodnim naukama , dokazujući da do kraja ne važe pravila koja su se vekovima 
primenjivala u tumačenju fizičkih pojava, biti isto tako značajna za društvene nauke i mi 
se pitamo dalje šta će to značiti za pedagogiju. 
 
U metodologiji se kao logički nastavci razmišljanja u pravcu koji smo prethodnim 
konstatacijama trasirali javljaju razmiljaja vezana za Maxwellovu metafizičku tezu po 
kojoj  odredjeni uzorci uvek dovode do odredjenih posledica. Ovo pravilo, važeće u 
prirodnim naukama i logički korektno u empirijskim istraživanjima,postaje problem kada 
se u humanističkim naukama nastoji da definiše ono što se podrazumeva pod „ istim 
uzrocima” i „ istim posledicam”, a uz to ide , posebno u pedagogiji, i problem što su „isti 
uzroci” najpre vrlo kompleksne situacije, i s’toga  ponovo ne javljaju, pa se to pravilo 
tumači kao „ slični uzroci dovode do sličnih posledica”. Dalje je značajna konstatacija da  
i najmanja promena  nezavisne varijable, ona koju je skoro nemoguće evidentirati 
postojećim instrumentima, može da utiče ne samo na zavisne varijable, nego i na mnoge 
druge nezavisne, na gubljenje nekih od njih, a i da uzrokuje opštu nestabilnost sistema, 
što ide u prilog teoriji haosa. 
 
Dalje se u metodologiji postavlja pitanje da li se pomenute pojave javljaju samo haotično 
ili su bliže Lorencovom modelu „ determinističkog haosa”.82 Metodolozi već predvidjaju 
velike megućnosti teoriji determinističkog haosa. A pedagozi su oprezni, iako 
kompleksnost situacija koje se u pedagogiji istražuju nisu do sada našle adekvatan 
metodološki pristup, te po ocenama mnogih nisu  do kraja naučno korektno empirijski 
utemeljene osnovne teorijske postavke. Odmicanje pedagogije od normativnosti išlo je 
zajedno sa prihvatanjem nodovoljno ili poludokazanim hipotezama , prihvatanim kao 
istine( pojavama koje su se akcidentalno javljale kao pravilnosti) . Oštriji kritičari ističu 
da se kao posledice prethodnog u pedagogiji mogu još naći postavke koje predstavljaju  
samo pretpostavke i mitove( možda ima mesta  pitati se, a zar u drugim naukama neka 
ovakvih postavki).83 
 
U kratku skicu teorije haosa , kao novog talasa u metodologi uopšte, a po svemu sudeći 
značajnoj i za metodologiju pedagogije, unesimo i stavove koji  aktualizuju Humovu 
sumnju u zakone kauzalnosti i njihovu primenu u naučnom saznavanju, ali uz 
naglašavanje njegove osnovne namere koja nije bila u tome da se kauzalnost izričito 

                                                           
82  Videti u : Schuster, H.G., op. cit. 
83  Ibidem 
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odriče, nego ,uglavnom,  mu je manera bila da razjasni sumnje vezane za zakone 
kauzalnosti.  No, teorija haosa, smatra se da ipak nije do kraja raščistila ove sumnje, nego 
ih je samo probudila i otvorila pitanje, da li je ( teorija haosa) odričući vrednosti linearnoj 
kauzalnosti stvarno ugrozila kauzalna zaključivanja? Mnogi metodolozi danas smatraju 
obrnuto Smatra se, naime, da je naučno predvidjanje i teorijom hausa moguće, jer u nauci 
postoji više vrsta predvidjanja,a teorija haosa samo stavlja neka ograničenja na naučna 
predvidjanja koja se zasnivaju na lenearnoj kauzalnosti.84 Tako da se sada već ne smatra 
tačnom tvrdnja da „gde počinje haos, prestaje klasična nauka”. Dakle, klasična nauka će, 
verovatno više pažnje posvećivati saznanjima do kojih se dolazi na osnovu teorije haosa.  
 
U pedagogiji se u vezi sa prethodnim postavljau pitanja da li se naše aktivnosti odvijaju 
po pravilima determinističkog haosa, da li su situacije koje istražujemo samo naoko bez 
poretka. Postoji teza  da  se red  neda uočiti  zbog brojnosti  elemenata koji ga stvaraju i 
latentnosti njihovih interakcija, te se postavlja i pitanje: da li se pedagoški fenomeni 
odvijaju u medjuprostoru izmedju strogog determinizma i potpune slučajnosti i da li su 
pedagoškim fenomenima svojstvene one karakteristike koje obeležavaju determinističkin 
haos.85  
 
Za naslov , pa i za pitanje koje je u njegovoj osnovi značajno je da će se metodologija sve 
više baviti teorijom haosa, posebno determnisitčkog haosa i da se veruje da će se razvijati  
i primenjivati i u peagoškim istraživanjima, što dalje znači da će se razvijati i novi 
postupci multivarijantnih analiza i sl. No, mnogi autori smatraju da ovaj metodološki 
proistup neće ispuniti  visoka očekivanja pedagoških istraživanja, nego će se njegovi 
dometi završiti na tome što će proširiti broj problema koji  će se moći njenom primenom 
istraživati i učiniće opreznijim istraživače u kauzalnom zaključivanju, posebno onom 
koje se temelji na linearnoj kauzalnosti. Smatra se, naime , da se fina fluidna zbivanja u 
pedagoškim procesima nikada neće moći potpuno kvantifikovati i predvidjati 
matematičkom tačnošću , posebno ne ono što je u ovim situacijama nalepše i najvrednije: 
posebnost, neizvesost, nada , očekivanja, neodredjenost.86 
 
Ana  Sekulić-Majurec smatra da  nemamo osnova da verujemo da će činjenicu da 
dosadašnje metodološke koncepcije nisu dovele do bitnijih spoznaja pedagoških 
fenomena, pa ni značajanije unapredile pedagošku praksu  promeniti  prethodno  kratko 
skicirana teorija haosa.87 Ona, takodje smatra   da takvo utemeljenje pedagogije , posebno 
dizanje ovoga na paradigmatski nivo , može značajno promeniti metodologiju pedagoških 
istraživanja , ali veliko je pitanje efikasnosti ove  metodološke orijentacije. Njeno je 
mišljenje da   nam bolja rešenja stoje na dohvat ruke, a prepoznaje, ih ne u 
revolucionarnom menjanju vodećih paradigmi , nego u njihovom doslednom korišćenju, 
evaluiranju i unapredjivanju, ne kroz teorijske rasprave, nego kroz praktičnu primenu. Uz 
to ista autorica naglašava potrebu  za većim otvaranjem ka drugim paradigmama 
istraživanja, i to ne samo kroz njihovo komplementarno korišćenje, nego kroz potpuno 
                                                           
84  Sekulić-Majurec,A., op. cit. 
85  Schuster,H.G., op.cit. Šuster  , pa i drugi kao osnovne karakteristike  determinističkog haosa navode 
sledeće: determinizam, neleinearnost, velika zavisnost od inicijalnih uslova, aperiodičnost, stabilnost i u 
odstupanjima... 
86  Sekulić -Majurec,A., op. cit. 
87  Ibidem 
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prožimanje, kroz sintezu kvalitativnog i kvantitativnog pristupa istraživanju, kao i 
davanjem većeg značaja uspostavljanju empirijskog utemeljenja pedagogiji. 88  
 
Metodološka literatura pominje triangulacijski pristup ( „multi-site”), tj. višestano 
prikupljanje podataka u pedagoškim istraživanjima, kao jedan od vidova sinteze 
kvantitativnog i kvalitativnog pristupa pedagoškim istraživanjima , što je svakako samo 
jedan od vidova ove sinteze. Mnogi se autori zalažu i za druge načine, kao što su : 
pretvaranje kvalitativnih podataka u kvantitativne, njihovo aditivno povezivanje i 
integraciju..., čime bi se omogućila dinamičnost istraživačkog pristupa pedagoškim 
pojavama, pa i proučavanju pojave u njenom menjanju, shvatanje i logičko objašnjavanje 
promena , kao i procesa koji je u osnovi shvatanja efekata.  Za kontekst koji stvaramo 
ovim idejama značajni su i stavovi da se  teorijsko-metodološkoj utemeljenosti 
pedagoških istraživanja može pomoći tako što će se pedagogija upućivati da prepozna da 
u postojećim metodološkim paradigmama, idejama, rešenjima za proučavanje 
dinamičkih, fluidnih, nestalnih, multikauzalnih, pa i haotičnih pojava kojima se bavi,  
može naći ono što joj nedostaje. Prihvatanje nove paradigme neki sa zebnjom prihvataju i 
pitaju se : Quo vadis, metodologija pedagoških istraživanja? 89 
 
Iz prethodnog   konteksta da se zaključiti da dosadašnje  metodološke paradigme nisu  
uspele da obuhate svu složenost pedagoških fenomena , te da se njihova teorijsko-
metodološka utemeljenost dalje može diskutovati. Ove su nam konstatacije bile 
neophodne jer su one polazišta, ili bi trebalo da se uzmu u obzir kada se razmatra pitanje 
teorijsko-metodološke zasnovanosti didaktičkih istraživanja. I, naravno,  stanje je na 
ovom području slično, tj. sreće se veliko nezadovoljstvo didaktičara postojećom 
teorijsko-metodološkom utemeljenošću didaktičkih istraživanja. Novija sagledavanja ove 
problematike ukazuju na probleme hijatusa( prekida veze, jaza) izmedju didaktičkih 
modela i teorija didaktičkog delovanja, s jedne strane, i naučnih, empirijskih istraživanja 
nastave, s druge strane. 90   
 
 

                            NESKLAD TEORIJSKO-METODOLOŠKIH PRISTUPA  FENOMENU NASTAVE 

 
Problem hijatusa izmedju didaktičkih modela i teorija didaktičkog delovanja, s jedne 
strane, a sa druge , didaktičkih istraživanja nastao je kao logična posledica situacije koju 
smo u prethodnom kontekstu pokušali skicirati. Naime, nezadovoljstva teorijsko-
metodološkom zasnovanošću pedagoških postavki ne mogu a da ne se reflektuju i na 
područje didaktike. Dakle, da ne ponavljamo ono što je u prethodnim refleksijama 
dotaknuto , recimo dalje da su i u didaktici različite tradicije i teorijsko-metodološke 
orijentacije istraživačkih pristupa prisutne. Ono što  ih spaja je postizanje boljih efekata 
nastave, a ovo didaktici daje praktični smisao, svrhu ( didaktika kao praktična teorja 
nastave). Dosadašnja didaktička teorija nastojala je ovaj nesklad premostiti. Jedan od 
poznatih pokušaja je Petersenovo » pedagoško istraživanje činjenica« sa kojim se mnogi 
                                                           
88  Ibidem 
89  Ibidem 
90  Palekčić,M., Teorijsko-metodološka (ne) utemeljenost diaktičkih istraživanja,u: Teorijsko-metodološka 
utemeljenost pedagoških istraživanja, Opatija 2oo1.g. 
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didaktičari ne slažu. Umesto ovoga predlaže se  didaktičko teorijsko utemeljenje  
empirijskih istraživanja nastave s' metodologijom primerenom prirodi didaktičkih 
fenomena. Pored drugih , poznato ime koje zastupa ovakav , možda ga možemo nazvati, 
diaktički pristup istraživanju didaktičkih fenomena je M. Palekčić91. Prema njegovim 
shvatanjima polazna tačka didaktičkih istraživanja trebalo bi biti jasno precizirano 
didaktičko  teorijsko pitanje. U suštini ovoga stoji stav da su za didaktiku značajna ona 
istraživanja koja su orijentisana ka akumulaciji didaktičke spoznaje, a ne ona koja su 
usmerena ka potvrdjivanju saznanja drugih nauka. Naš bi komentar bio, ne zato što 
ovakvi nalazi ne bi bili vredni i što ne bi dobro došli didaktici, nego verujemo da je autor 
imao na umu činjenice koje smo u prethodnom tekstu navodili kao argumente za kontekst 
iz koga se dalo zaključiti da pedagogija  do danas nije našla adekvatnu teorijsko – 
metodološku osnovu. Razumeli smo, dakle, da su ovo ideje u kojima se vidi put ka 
sopstvenom traganju didaktičara za originalnim metodološkim pristupima fenomenima 
nastave, koji bi možda bili adekvatniji. Logičnost ove teze podupiru dosadašnja iskustva, 
odnosno neadekvatnost prethodnih paradigmi i u okviru njih korišćenih metoda i 
postupaka. Stohastičnost didaktičkih fenomena oduprla se svim dosadašnjim pokušajima 
da se kompleksnost » uhvati« u totalitetu, raznolikosti... Ustvari, zalaganja mnogih autora 
danas idu u pravcu da se naglasi odvojenost didaktičkih teortija i naučnih istraživanja u 
oblasti didaktike, odnosno nastave, što proizilazi iz neuskladjenosti teorijsko-
metodoloških pristupa nastavi. 
 
Didaktika se danas odredjuje kao praktična teorija ,kojoj je svrha da pruži praktična 
znanja za nastavnikovo delovanje u nastavi. Ono što iz ovoga dalje ide je činjenica da oni 
koji ovako gledaju na didaktiku retko empirijski proučavaju teorijska shvatanja didaktike, 
te  didaktika ostaje na nivou akademske discipline u kojoj su mnoge postavke normativno 
odredjene, a od samostalne naučne discipline koja istražuje nastavu ostaje malo. Naime, 
malo je didaktičkih postavki ,i pragmatične prirode, koje su naučnim istraživanjima 
proveravane. 
 
No, mogli bismo reći pa šta su onda sva ona istraživanja u didaktici? Empirijskim 
istraživanjima se u didaktici danas, uglavnom, istražuju procesi poučavanja i učenja. 
Empirijska pedagogija ( ako se tako može nazvati), pa i didaktika svojim istraživanjima , 
uglavnom, naginje ka tešnjoj saradnji sa psihologijom instrukcija, što u pomenutom 
izvoru naglašava i M. Palekćić. Pedagogija je , a sa njom i didaktika  pošla za  tzv. 
instrukcionističkim pristupom u istraživanju didaktičkih fenomena92. Ono što je značajno 
u svemu ovome je činjenica da  se nalazi ovih istraživanja završavaju zaključcima o 
nedovoljnosti postojeće metodologije da » uhvati« posmatrani fenomen, te da  rešenja 
treba tražiti u drugačijim definisanjima pojmova koji su se nameravali istražiti, kako bi se 
drugačijim pristupima možda  mogli bolje približiti posmatranim feniomenima. U 
najkraćem, didaktičkim istraživanjima proveravaju se koncepti drugih , bliskih naučnih 
područja i dokazuje njihova neadekvatnost, odnosno nemogućnost postojećih 
idtraživačkih pristupa . 
 

                                                           
91  Ibidem 
92 Gojkov,G., Didaktički aspect metakognicije darovitih, “Pedagopka stvarnost”,Novi sad,  9-10,2001.g. 
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Po oceni mnogih, dvadesetak godina unazad stanje je sve gore. Sve je manje   rasprava 
izmedju tzv. predstavnika  didaktičkih modela, odnosno teorija i predstavnika 
empirijskog pristupa93, kao i što je, po oceni mnogih ,sve manje pozivanja na empirijska 
istraživanja u didaktici, kao što se i empirijska istraživanja sve manje oslanjaju na  
teorijske stavove  ili pojmove didaktike. 
 
Uzroke za ovo  mnogi nalaze u : 

 
- shvatanjima i odredjenjima didaktike ( odredjenje didaktike kao praktične teorije 

nastave, sa ciljem da poboljša nastavnu praksu- traganje za načinima biranja 
nastavnih sadržaja i njihovog efikasnog  prenošenja u osnovi je svih didaktičkih 
modela); ovim je sužen prostor za izvorne didaktičke pristupe ; naglasak se stavlja 
na planiranje i analizu nastavnog procesa, a u empirijskim istraživanjima na 
empirijske provere efekata metoda prenosa i posredovanja  nastavnih sadržaja ; u 
fokusu je, dakle, didaktičko delovanje, a ne  saznanje izvornih didaktičkih 
zakonitosti; nastavna praksa je tako područje primene saznanja do kojih su došle 
druge discipline i to izvan nastavnog procesa, dodajmo da , verovatno, zato 
mnoge od testiranih teza nisu dale zadovoljavajuće odgovore. Tako da didaktika 
danas još uvek , i kad se posmatra kao empirijska  ( deskriptivna) ili teorijska 
disciplina , ipak nema značenje koje ovaj termin ima u drugim naučnim 
disciplinama.  

 
- kao drugi razlog za hijatus, jaz  izmedju didaktičkih modela i empirijskih 

istraživanja navodi se prihatanje drugih naučnih područja kao fundamentalnih za 
naučno utemeljenje didaktičke prakse; misli se na prihvatanje teorijskih pojmova i 
kategorijalnih aparata, teorijske koncepte, a ne na didaktičke postavke, da bi se 
nakon iscrpnih empirijskih i statističkih provera zaključilo da su ovi pojmovi 
neadekvatni...naravno, ne mislimo ovde odreći značaj provere teorijskih 
koncepata koji nude mogućnosti da se neke pojave u nastavi sagledaju iz drugih 
uglova, ali želimo da naglasimo nedostatak istraživanja koja bi imala didaktička 
polazišta, posebno zato što i druge discipline , kao, recimo, psihologija sve više 
uvidjaju da se u didaktičkjim pristupima, kao što je, recimo, instrukcionni pristup 
istraživanju, za koji bi se moglo reći da je didaktički , mogu tražiti putevi 
saznavanja procesa kao što je učenje i sl. ; 

 
- nedostatak didaktičkih teorija učenja i poučavanja objašnjava se dalje nekritičkom 

i jednostanom primenom naučnih paradigmi; misli se , pre svega, na empirijska 
istraživanja u nastavi, za koja važi da su precenila merljivost, objektivnost, 
primenu statistike i sl. na račun adekvatne teorijske utemeljenosti, jasne 
eksplikacije didadktičkih pitanja;mnogi autori smatraju da zato mnoga didaktička 
istraživanja zapravo mogu da nose naziv edukacijska istraživanja nastave, a ne 
didaktička, jer su im polazišta psihološke teorije učenja iz kojih se čak izvode i 

                                                           
93  Šire videti u : Menck,P., Anmerkungen zum Begriff der » Didaktik! In Deutschland.u: Hopmann,S und 
Riquarts,K., (Hrsg), Didaktik und, oder Curriculum: Grundprobleme einer internationalen vergleichenden 
Didaktik, Weinheim/ Basel,Beltz,1995.j. 
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teorije poučavanja,primer-pokušaj tzv. 94psihološke didaktike. Zakonitosti koje se 
nude na osnovu takvih istraživanja čine značajne aspekte nastave, ali se ne odnose 
na zakonitosti  same nastave, jer nisu ni izvedeni iz didaktičkih pristupa  
istraživanju nastavnih fenomena. Suženost problema, pitanja koja se istražuju, kao 
posledica primenjivanih empirijskih pristupa, takodje, je primećeno kao problem 
u ovim istraživanjima , a sve ovo dovelo je do slaganja u ocenama da  nedostaju 
didaktička istraživanja zasnovana na didaktičkim teorijama učenja i poučavanja, 
odnosno didaktičkog mišljenja i delovanja. 

 
- Nedovoljno razlikovanje naučnog ispitivanja i naučnog istraživanja smatra se, 

takodje jednim od uzrova pomenutog raskoraka i to , pre svega zato što je veliki 
broj ispitivanja u didaktici i to zasnovanih na empirijskoj metodologiji, a mali 
izvornih naučnih istraživanja kojima se rešavaju saznajni problemi. Ispitivanja su  
dominirajuća zbog pristupačnosti mernih instrumenata, a izostaju teorijski napori 
da se definišu značajni didaktički saznajni problemi i njima primerena 
metodologija istraživanja, tako da su didaktičke spoznaje o prirodi nastave  
potisnuta brojnijim ispitivanjima nastave.95 

 
- Teorijski nedomišljen odnos izmedju diaktičkih  teorija i teorija škole u osnovi je 

činjenice da su didaktička istraživanja vezana za istraživanja poboljšanja nastave i 
škole, te se svrstavaju u grupu tzv, pratećih istraživanja, vezanih za poboljšanje 
kvaliteta nastave, odnosno za tzv » reformu obrazovanja«. Smatra se da se 
nedovoljno pažnje posvećuje pitanjima pretpostavki reformi ili kritičkim 
propitivanjima njihove  primene i efekata. Ovo je u osnovi ocena da se 
fundamentalna istraživanja retko sreću u didaktici. 

 
- I institucionalni oblici pripreme nastavnika za profesiju nalaze se na listi razloga 

za  raskorak o kome govorimo( misli se ovde na činjenicu da je osposobljavanje 
nastavnika orijentisano na proučavanje didaktičkih modela, odnosno na teoije 
didaktičkog delovanja, najčešće u okviru predmeta pedagoške psihologije, tako da 
nedostaje kritička meta-analiza  primenjenih istraživanja; najčešće je prisutno 
samo iznošenje empirijskih činjenica u funkciji potvrdjivanja odredjene teorije ili 
modela drugih naučnih oblasti, ili se, pak, ovi nalazi koriste da bi se sami 
sagledali u kontekstu nastavne prakse); 

 
- I pomenimo na kraju prema mišljenju M. Palekčića još jedan ne manje značajan 

razlog  situacije koju imamo u didaktičkim istraživanjima, reč je o nedovoljnom 
obraćanju pažnje da se u magistarskim i doktorskim radovima iz pedagogije i , 
naravno, didaktike naglasi pedagoški, odnosno didaktički aspekt , odnosno 
doprinos, ali i  pristup  problemu. 96 

 
                      Mogućnosti da se dodje do primerene teorijsko-metodloške 
                                utemeljenosti didaktičkih istraživanja 

                                                           
94  Palekčić,M., op.cit. 
95  Ibidem. 
96  Ibidem. 
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Sama činjenica da didaktičari  nisu zadovoljni stanjem u teorijsko- metodološkoj 
zasnovanosti same didaktike, kao i njenih empirijskih i teorijskih istraživanja govori i o 
tome da postoji svest o problemu, a uz to ovo je i  potvrda svesti o tome da dosadašnji 
putevi saznavanja didaktičkih fenomena nisu bili adekvatni, te i dalje ostaje potreba  da 
se traga za novim paradigmama , odnosno istraživačkim orijentacijama. No, pored toga 
danas već postoje ideje da je moguće na osnovu postojećeg doći do nečega što bi  bilo 
adekvatnije od onoga što imamo. Navešćemo ovde samo mišljenje Menka po kome je 
sjedinjavanjem dveju  didaktičkih tradicija  moguće  adekvatnije odrediti predmet 
didaktike. Po njemu je , dakle, potrebno sledijniti sledeća polazišta: 

- nastava se posmatra kao praktična aktivnost, a u skladu s tim ona je konstitutivni 
element  predmeta didaktike i 

- nastava je praksa empirijskog istraživanja.97 
 
U literaturi se, takodje, često sreće podrška Petersenovom pristupu poznatom kao » 
pedagoško istraživanje činjneica« i misli se da se ovakvim pristupom mogu povezati 
didaktika kao teorija nastave i empirijska istraživanja  nastave. Za kasnija empirijska 
istraživanja u pedagogiji, pa i u didaktici smatra se da su zasnovana ne na čistim 
pedagoškim situacijama, te da se manje bave istraživanjem , saznavanjem pedagoških 
činjenica, nego su naprotiv više okrenuta pristupima koji malo doprinose rešavanju 
pedagoških, odnosno didaktičkih pitanja. Zato i dalje stoji konstatcija više puta izrečena 
na stranicama ovoga teksta o tome da se većina didaktičkih istraživanja završava 
zaključcima o neuspelim metodološkim koncepcijama, tj. nemogućnostima da se 
obuhvate i » snime », » uhvate« realni didaktički problemi, odnosno da teorijske 
koncepcije koje su bile polazišta za preduzeta didaktička istraživanja ne odgovaraju, da 
pojmovna odredjenja, odnosno definisanja teorijskih konstrukata, često dispozivionih , 
hipotetičkih konstrukata nisu našla adekvatnu operacionalizaciju u sadržajima i sl. S' toga  
se mnogi autori , medju njima i pominjani u ovom tekstu ( M. Palekčić, Menck i dr.) 
zalažu za Petersenovo » pedagoško istraživanje činjenica«, smatrajući ge karikom koja 
nedostaje izmedju teorija didaktičkog planiranja delovanja i empirijskog istraživanja 
nastavne prakse. Menk smatra da je moguća didaktika koja  je okrenuta efektima nastave 
i orijentisana ka njenoj strukturi i zakonistosti. Takva didaktika zasnivala bi se na 
pedagoškom pristupu istraživanju. No, utisak je da Petersenov model istraživanja ostaje u 
istoj ravni, te zato ne bi bio rešenje. Reč je o tome da se i ovaj pristup zasniva na 
poimanju didaktike kao praktične teorije , a time se ne rešava osnovno pitanje didaktike 
teorijskog sazanavanja. I na kraju došli smo dotle da ni jedan od pominjanih pristupa( 
didaktičari i empiričari) nije diošao do cilja; nisu zapravo značajnije unapredili nastavu, a 
to im je bio cilj. Ni jedni ni drugi nisu imali meta-nivo, odnosno nisu dovoljno uzeli u 
obzir postavke teorijske didaktike. Do skora je u didaktici dominiralo praktično mišljenje, 
a pragmatično orijetisana didaktika imala je u toj funkciji i samo povremeno utkane 
teorijske  i empirijske momente. No, danas se čini da će zahtevi  da se polazne 
pretpostavke praktičnih pokušaja učine naučno pouzdanijim biti prvi ozbiljan korak ka 
osamostaljivanju didaktičkih koncepcija,a ovo dalje znači i empirijske i teorijske 
didaktike. Ovo , naravno, pre svega znači da se od diddaktičara očekuju fundamentalna  
                                                           
97 Menck,P., op.cit. 
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istraživanja sa didaktičkim predznakom. Da li je to moguće ostvariti u okviru postijećih 
teorijsko-metodoloških pristupa, paradigmi, njihovom sintezom , ili pak, kako neki ističu 
kritičkom meta- analizom dosadašnjih istraživanja u nastavi98,a da se izbegne procena 
značenja dobijenih nalaza samo na osnovu kriterijuma pedagoških ciljeva, kako bi se 
izbeglo to da se didaktika opet poima samo kao praktična disciplina, te da izostane  
produkcija znanja o nastavi? 
 
Jedan od značajnih stavova sreće se kod mnogih autora, a suština mu je u jačanju 
istraživanja koja imaju teorijsku utemeljenost i kojima nije cilj samo rešavanje praktičnih 
pitanja, nego objašnjavanje strukturalnih, osnovnih didaktičkih pitanja poučavanja i 
učenja u nastavi. I drugi stav za koji se veruje da bi mogao didaktiku da usmeri putem 
koji bi doprineo  rešenjima koja bi adekvatnije sagledavala didaktičke fenomene, ili bar 
adekvatnije od dosadašnjih su  pokušaji koji su se temeljili na pozajmljenim teorijama iz 
drugih srodnih discilina. Dakle, reč je o promeni polazišta. Misli se ovde na to da 
polazišta u didaktičkim istraživanjima moraju imati za osnov pitanja, probleme vezane za 
didaktiku , a onda i da se u ovim istraživanjima koriste didaktički pojmovi i hipoteze.Ovo 
, naravno, ne znači da didaktika, pa i pedagogija uopšte ne bi trebale da koriste saznanja 
do kojih su srodne nauke došle, nego znači da bi didaktika tako dala veći doprinos, 
prilazeći didaktičkim  pitanjima iznutra , istražujući didaktičkim pojmovnim aparatom i 
razjašnjavajući strukturne probleme nastave. Ovo nije ideja sasvim nova ideja. Slični se 
pogledi nailaze kod Krona, Palekčića i dr.99 Ovim bi nastava  bila predmet didaktičke 
spoznaje, a ne područje primene saznanja, ili, pre bismo rekli, poligon za proveru teorija i 
hipoteza do kojih se došlo izvan nastavnog procesa. 
 
Šta reći na kraju osim da didaktičare očekuje dosta posla  koji bi mogao imati dva smera, 
jedan bi tragao za novim istraživačkim pristupima( autor ovih refleksija duboko veruje da 
nijedan od dosadašnjih ne može adekvatno da » uhvati« složenost didaktičkih fenomena) 
, a drugi bi ozbiljno preusmerio didaktička istraživanja u pravcu uzimanja didaktičkih 
polazišta, pojmova I hipoteza za fundamentalna istraživanja pitanja nastave( primera u 
evropskoj didaktici ima-elosterični didaktički model).100  Verujem da će ovaj put više 
efekata imati, jer je dosadašnji, uglavnom završavao na tome da pokaže nedostatke 
nedomišljenih teorija i teza, neadekvatnost teorijskih konstrukata stvorenih u drugim 
naukama i sl.  
 
 
                                       KURIKULUM  IZ UGLA 
                             METATEORIJSKIH REFLEKSIJA101 
 
   

                                                           
98 Hameyer,U., Lehr-und Lernforschung bis zum Jahr 2000: Wissenssynthese als 
Forderungsschwerpunkt,Unterrichtswissenschaft,1991.j. 
99 Kron,F.W, Grundwissen Didaktik, Munchen/Basel, Reinchardt,1993. 
100 Videti : Gojkov, G.,Od konstruktivizma do alosteričnog modela,Zbornik katedre za pedagogiju ,Fil. 
Fak,Novi Sad, br.  ,2002.god. 
101 Deo ovoga teksta  je pod istim naslovom prezentovan na stručno-naučnom skupu:PRAVCI PROMENA U 
OBRAZOVANJU VASPITAČA,VŠV,Beograd,23.nov.2001.god. 
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Podsticaji za savremeno promišljanje o teoriji i praksi vaspitanja i obrazovanja  dolaze 
danas sve više iz konstruktivizma, nove filozofije, saznajne teorije koja svoje temelje ima 
u saznajno kritičkoj tradiciji Kanta, Šopenhauera, Pijažea i dr. Smatra se da nova 
istraživanja u neurobiologiji, kognitivnoj  psihologiji i sl. daju danas sve više argumenata 
u prilog konstruktivističkoj  epistemologiji i time je čine sve više intertesantnom i za 
pedagogiju, tj. didaktiku. 
 
Konstruktivizam, kao teorija saznanja definiše učenje kao aktivan samoorganizovan i 
biografski determinisan proces konstrukcije znanja. Taj proces može biti podstaknut , ali 
ne i organizovan „spolja”. Ako se ovo uvaži, pedagoški konstruktivizam naglašava ulogu 
subjekta u konstrukciji spoznaje, a ovo se razlikuje od tradicionalnog shvatanja učenja 
kao linearnog prenošenja znanja ( koliko tradicionalnog?). 
 
Za naslov kojim se bavi ovaj tekst značajno je da za tumačenje sticanja znanja kao 
subjektivnog konstrukta stvarnosti, konstruktivistička teorija pruža nove impilse 
pedagogiji. 
 
Razni autori pominju više nivoa na koje ovi impulsi imaju uticaja u pedagogiji. Pokušaće 
se kratko markirati neki od njih. 
 
Konstrukitivizam u naučnim  istraživanjima skreće pažnju na  racionalnost konstrukcija 
stvarnosti u nastavnom procesu i na diferenciran put izgradnje kognitivnih struktura. Sa 
konstruktivističkog stanovišta u pedagoškim istraživanjima preporučuje se  korišćenje 
različitih metoda kako bi se odgovorilo na složenost i višesnažnost obrazovnog procesa. 
Ovo dalje znači da je jedna od bitnih karakteristika istraživanja refleksivnost, jer se 
njome uvažava vlastita konstruktivnost ( interpretacija,odnosno perspektiva 
posmatranja).102 
 
Pod uticajem konstruktivističke perspektive u istraživanju,svedoci smo, sve više se 
zamenjuju kvantitativni  statistički postupci. Ove se promene tumače kao prelaz iz 
normativne ka interpretativnoj  
( konstruktivističkoj) paradigmi. Kvalitativne metode istraživanja usmerene  više ka 
procesu, bez preterane pažnje za precizna statistička merenja, vode više računa o 
zavisnosti konstrukata realnosti od perspektive posmatrača i metode istraživanja. A ne 
zanemaruje se ni subjektivna uloga posmatrača u istraživanju i proceni ( interpetaciji) 
nalaza. 
 
Konstruktivistička epistemološka teorija ima svoje didaktičke konsekvence u shvatanju 
učenja kao samostalnog , samoaktivnog procesa konstrukcije stvarnosti koji se odvija u 
interakciji sa fizičkim i saznajnim okruženjem, što dalje iz konstruktivističke perspektive 
podrazumeva da se u organizovanim situacijama učenja ostavi više prostora za vlastitu 
aktivnost. Tako konstruktivistička didaktika( ako se tako može nazvati) insistira na 
mogućnostima procesa samostalnog i aktivnog sticanja  i usvajanja znanja. Neki je 

                                                           
102 Špoljar,K., Konstruktivistička paradigma u istraživanju I unapredjivanju prakse odgoja I istraživanja u : 
Didaktični in metodični vidiki nadaljnega razvoja izobraževanja, Maribor, 1999.g. 
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autori( Arnold) nazivaju „didaktika omogućavanja”103 i daju joj prednost u odnosu na „ 
didaktiku poučavanja”. Naravno, ovde je značajno imati na umu da se učenje tretira kao 
samoorganizovani i samoodgovorni proces. Ali, pitanje je  do kog uzrasta ovo ide i u 
kojoj meri tradicionalni oblici i metode poučavanja i učenja imaju mesta u 
samoregulacionom učenju. Istraživanja u kognitivnoj psihologiji nalaze da tradicionalni 
principi i metode učenja ne moraju biti inferiorni, te da neke od njih imaju značajnu 
korespondenciju sa kognitivnim stilovima pojedinaca i sl., pod pretpostavkom da se ne 
primenjuju isključivo.104 
 
Za kurikularna pitanja značajno je dotaći još par didaktičkih crtica kako bi se stvorio 
kontekst za pitanje koje je u osnovi ovoga teksta , a odnosi se na sledeće: u kojoj meri 
konstruktivizam,  kao epistemološka teorija može da čini metateorijsku osnovu 
kurikuluma ,a i dalje može biti teza za  raspravu o konstruktivizmu u didaktici. Pitanje bi 
u ovom smislu moglo i da  glasi: u kojoj meri se konstruktivizam može smatrati novom  
paradigmom u didaktici? 105 
 
Postoje reflekcije u kojima konstruktivitzam nije nova paradigma u didaktici, kao i 
konstatacije da empirijska istraživanja ne podržavaju postavke konstruktivizma u 
didaktici, odnosno njegovu obećavajuću efektivnost u nastavi. Smatra se , naime, da 
umesto nekritičkog zastupanja ekstremnih stajališta( situacijski karakter učenja, 
ekstremna individualizacija procesa učenja, nepostojanje objektivnog znanja,nemogućost 
uporedne evaluacije znanja učenika, konstruktivni karakter učenja i sl.) , kao i 
minimalizovanje uloge poučavanja u nastavi , odnos poučavanja i učenja trebao bi postati 
predmet didaktičkih istraživanja. Dosta su oštre kritike na račun » opsesije za teorijski 
nedomišljenim  inovacijama« pedagoške prakse. Ovo pitanje još treba detaljnije u 
didaktici da se studira.106 
 
Smatra se da su tradicionalne metode poučavanja i prenošenja informacija superiorne u 
slabim pretpostavkama za učenje ( slaba predznanja, niže intelektualne sposobnosti, 
anksioznost...). Nasuprot njima, otvoreni prostori za učenje, sa visokim zahtevima za 
sposobnosti učesnika u učenju  za konstrukcijom znanja smatraju se efikasnijima u 
povoljnijim uslovima  za učenje. Nije potrebno puno kritičnosti da bi se došlo do pitanja 
u kom odnosu  stoje  konstruktivistički pristupi učenju i efekti ovakvog sticanja znaja( 
misli se na obrazovne efekte). 
 
Na nivou metodike konstruktivistička paradigma, dajući generalno prednost postupcima 
samostalnog sticanja znanja u stimulišućem okruženju i situacijama za učenje insistira na 
postupcima samostalnog sticanja znanja u podsticajnom okruženju, situacijama za učenje, 
prednost imaju : projektna nastava, istraživanja u prirodi, učenje otkrivanjme, rad u 
malim grupama i sl., jer podstiču samostalnu aktivnost učenika. No, i metodika 
konstruktivističke paradigme svesna je tesne veze primene metode, cilja i sadržaja, ali i 

                                                           
103 Arbold,R., Natur als Vorbild, Frankfurt,1993.j. 
104 Reinmann- Rothmeier,G./ Mandl,H,Lehren im: Erwachsenalter, Gotingen,1997. 
105 Palekčić, M., Konstruktivizam-nova paradigma u didaktici u zborniku:Didaktični in metodični vidiki 
prenove in razvoja izobraževanja, Maribor, 2001. 
106 Ibidem 
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konteksta, situacije, svojstava deteta, vaspitača i sl. U okviru ovoga izrazito je naglašena 
uloga vaspitača u stvaranju konteksta. Od njega se očekuju sposobnosti: 

- da stvara stimulativno okruženje, 
- priprema materijal za učenje, 
- stvara socijalne situacije za učenje i načine na koje pojedinac konstruiše znanje, 
- refleksije i razumevanja problema koji se pri učenju javljaju. 

 
Sibert ovo, o čemu je prethodno bilo reči,  kratko skicira kao sposobnosti za 
samorefleksivnost, pažljivost, podsticajnost i nedirektivnost.107 Kritika , ili bolje reći 
skretanje pažnje na pitanja koja  se još diskutuju, otvara i pitanja o hodu kojim 
pedagogija korača na spirali svojih saznanja. Konstruktivistički koreni sežu do početka 
XX veka i nalaze se u radovima  pedagoga  teoretičara Dž. Djuja, Dž. Brunera, , pa i Ž. 
Pijažea, L. Vigotskog i dr. Pijažeeva teorija psihološkog konstruktivizma i teorija 
socijalnog konstruktivizma L. Vigotskog utemeljile su, ili bolje reći odškrinule vrata , 
brojnim konstruktivističkim interpretacijama ,  konstruktivističkom pristupu u pedagogiji, 
sa, takodje, brojnim implikacijama na didaktičku praksu. 
 
Novi pogledi na prirodu  procesa učenja, na teoriju kurikuluma, pa i na teorijsko 
utemeljenje nastavnog procesa traže od didaktike da u konstruktivističkom utemeljenju 
nastavne prakse menja naglasak sa poučavanja na učenje. Konstruktivistički kredo glasi- 
to kako učenici uče važnije je od toga kako učitelj poučava.108 Didaktičari bi možda ovo 
pitanje mogli da okrenu - da li  se ovo pitanje može posmatrati iz ugla značaja i  davanja 
prednosti, tj. da li je pitanje prednosti uopšte ovde značajno? 
 
Kurikulumi  u konstruktivističkoj vaspitno-obrazovnoj praksi imaju predznake kao što su: 

- kurikulum je prezentovana celina u delu s naglaskom na najvažnijim konceptima, 
- postavljanje pitanja je visoko vrednovano, dakle nema striktnog pridržavanja 

propisanog kurikuluma, 
- kurikularne aktivnosti se čvrsto oslanjaju na primarne izvore znanja i 

manipulativna nastavna sredstva( ne na udžbenike, priručnike ), 
- učenik se sagledava kao onaj koji misli, stvarajući teorije o svetu( a ne kao neko 

ko prima informacije), 
- vaspiitač ima interaktivni stil rada, posredujući  stimulativnu sreduinu za rad ( bez 

oznaka didaktiziranog stila poučavanja, prenošenjem informacija), 
- učitelj uvažava  mišljenja učenika o temi u  kontinuitetu učenikovih trenutnih 

koncepcija koje koristi za  obradu lekcije ( ne insistira na ispravnom odgovoru za 
ocenu učenikova učenja), 

- proveravanje napredovanja učenika ugradjeno je u  tok učenja i organizuje se 
posmatranjem učenikovog rada, izoložbama radova..., 

- učenici primarno rade u grupama. 
 

• O konstruktivističkom pristupu učenju, pa i kurikulumu ,mogle bi se navoditi i 
druge karakteristike. Izdvojili smo nekoliko  u pokušaju da stvorimo kontekst za 

                                                           
107 Siebert,H., Padagogischer Konstruktivismus, Neuwied , 1999.j. 
108 Mušanović, M., Konstruktivistička teorija i obrazovni proces, u zborniku: Didaktični in metodični vidiki 
nadaljnega razvoja izobraževanja, Maribor,2001. 
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pitanje u kojoj meri se konstruktivistička paradigma može zagovarati kao nova 
paradigma u didaktici, pa evo i na podsručju kurikuluma. Kao argumentaciju koja 
bi mogla da podupre ovo pitanje navodimo da je više pristupa ( socijalni 
konstruktivizam, radikalni konstruktivizam, konstruktivističko procesiranje 
informacija, interaktivni konstruktivistički pristup- kao osnovni pristupi učenju i 
poučavanju), pa iza ovoga sledi pitanje: da li didaktika u pitanju kao što je 
kurikulum, ili u nekom drugom treba da ide putem koji je prethodno naznačen; ili 
da okrenemo pitanje: da li konstruktivistička definicija učenja kao procesa 
personalne konstrukcije značenja znači baš ovo što je  do sada vidjeno kao 
rešenje( i pored zajedničkih svojstava pravaca). Moraju li promene uloga učenika 
i učitelja( vaspitača), kao i prirode aktivnosti učenja podrazumevati kurikulum 
učenja temeljen na aktivnostima u kojima će učenik tražiti elaboraciju inicijalnih 
odgovora. Iza ovoga bi se možda moglo postaviti pitanje do koje mere 
pluralizacija didaktičke scene nastavnog procesa u školskoj praksi vaspitaču 
(učitelju ) daje kompetencije voditelja, motivatora, saradnika, suistraživača, 
nekoga ko podstiče stvaranje ideja, stavova, mišljenja, vrednosti i sl. i gde je 
granica kada se kurikulum temeljen na aktivnosti pretvara u istraživačke 
aktivnosti putem pokušaja i pogrešaka, da li  tolerisani pokušaji, kao deo učenja i 
u kom smislu  doprinose razvoju autonomije učenika? Dakle, nisu sporni elementi 
kao što su: aktivnost subjekta koji uči, uključenost u ono što uči,istraživačke 
aktivnosti, rešavanje problema i saradnja sa  drugima, kao i odgovornost subjekta 
za ono što uči, pa ni specifičnost socijalno-obrazovne komunikacije, dakle 
direktivne instrukcije ustupaju mesto uticaju učenika na  svoje učenje, ali 
shvatanje konstruktivista  da se proces učenja odvija na osnovu učenikove lične 
konstrukcije i rekonstrukcije znanja, a ono, pak,  nastaje kao rezultat učeničkih 
interakcija sa prirodnim svetom u odredjenom kontekstu Verovatno se on najbolje 
razume kao stanje uma, kritički, samo-odnosni stav i stil, drugačiji način gledanja 
i rada, a ne kao neko čvrsto odredjeno telo ideja, kao jasno opisana pozicija ili niz 
kritičkih metoda i tehnika. 

 
, uz dinamičko posredovanje njegovih prethodnih znanja čini se preterano 
pojednostavljenim, tj. utisak je da je previše simplifikacije u  pogledima  u kojima se 
malo pažnje posvećuje sadržajima koji se usvajaju , njihovoj strukturi koja treba da 
provocira , stimuliše rekonstrukciju, podstiče ličnu epistemologiju . Utisak je da je 
konstruktivističkoj didaktici, ako se tako uopšte može nazvati( u skladu s nazivima 
« konstruktivistička pedagogija«, » konstruktivistički razred«, » konstruktivistička škola« 
i sl. ) potrebna empirijska validacija koncepata koji su u prvoj polovini prošloga veka 
blesnuli u pokretu » nova škola« i zaboravljeni, pre svega, jer su efekti na obrazovnom 
planu bili slabi. Da li će konstruktivistički koncepti imati rešenje za ovaj problem ? 
 
U pokušaju da skromnim eksploratornim istraživanjem u izvesnoim smislu , 
sagledavanjem mogućnosti didaktike metakognicije, validiramo instrukcioni pristup 
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istraživanju procesa učenja, došli smo do nalaza koji bi mogli  poslužiti kao teza za nove 
emepirijske provere , a odnosi se na konstataciju da nismo, tragajući za identitetom 
metakognitivnih sposobnosti, uspeli da dodjemo do preciznijeg odredjenja  
» psihološke supstance« metakognitivnih sposobnosti . Sternbergova trijarhična teorija 
inteligencije nije bila dovoljna da se precizno utvrde načini kombinovanja intelektualnih 
aktivnosti ( kontekst-problem-izaziva različite aktivnosti koje su se nameravale 
preduzimati, koje su se nametale kao ideje; metakomponente su se nametale kao ideje; 
metakomponenente su se smenjivale na različite  načine i u raznim fazama rešavanja 
problema). Nažalost, nismo uspeli da utvrdimo koji su načini kombinovanja u osnovi 
bili.109 
 
Pitanje je mogu li se empirijski nevalidirane hipotetičke zamisli uzimati kao temeljne 
postavke procesa učenja i nastave. Konačno, instrukcioni pristup je pokušaj da se 
pogledom iz didaktike dodje do procesa učenja; pokušaji empirijske validacije nisu 
ohrabrujući, pa se u tom pravcu može razmišljati o većoj potrebi didaktike da se oslobodi 
» teorijski nedomišljenih novina«110 i nastoji i da didaktički odgovara na pitanja 
preobražaja vaspitanja i obrazovanja. Misli se bar na deo koji njoj pripada ( instrukcije, 
strategije...). A u tom smislu i pitanje kurikuluma  sagledavalo bi se u drugom kontekstu.  
 
 Roland Rechenbach sa Katedra za obrazovanje Univerziteta u Friburgu(Švajcarska) 
pisao je o postmodernom znanju, moderni uverenjima i kurikulumu,111 naznačavajući 
najpre suštinu pojma postmoderna ,kako je on razume, odnosno, prihvatajući 
Hutcheonovo shvatanje ovoga pojma:“...postmoderna je kompleks heterogenih ali 
medjusobno povezanih pitanja koja se neće ućutkati nikakvim jedinstvenim 
odgovorom.112 
 
Unutar oblasti obrazovanja prijem i percepcija onoga što se naziva postmodernom 
umnogome se razlikuje izmedju država kao što su USA, Francuska ili Nemačka.113 U 
Francuskoj, gde su mnogi značajni postmoderni autori kao što su Lyotar, Baudrillard ili 
Derida dali glavne inpute za ovu diskusiju,  reč «postomerna» nije čak ni popularna 
medju ovim filozofima. U stvari, verovatno postoji dobar razlog da se ne koristi ovaj 
nejasni termin koji se upotrebljava različito u različitim disciplinama, kako to smatra 
Welsch, ali i unutar istih disciplina . U Nemačkoj, obrazovni filozofi se često pozivaju na 
rad Liotarda i njegove karakterizacije postmoderne kao uvida u proces delegitimizacije 
takozvanih «meta-naracija»114. U Sjedinjenim Američkim Državama, izgleda da se na 
postmodernizam gleda kao na širi i opštiji napad na koncepte kao što su kauzalnost, 

                                                           
109 Gojkov, G., Metakognicija u rešavanjuproblema darovitih, u zborniku: Didaktični in metodični vidiki 
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determinizam, egalitarianizam, humanizam, liberalna demokratija, objektivnost, 
racionalnost ili «suvereni» subjekat. 115  
 
U svakom slučaju, neki autori ne vide postmodernizam kao anti-modernizam, već o 
postmoderni razmišljaju kao o stanju u kojem su odlike moderne radikalizovane. Iz ove 
perspektive Welsch pravi razliku izmedju «anti-modernog postmodernizma» i «pro-
modernog postmodernizma».Welsch  karakteriše postmodernu kao: 
- radikalizovan pluralizam, 
- pluralizaciju koncepata kao što su istina, pravda ili humanost,  
- kao stanje koje, s jedne strane pruža mnoge slobode, a s druge strane stvara više 
problematična pitanja. Moderno traganje za jedinstvom i kontinuitetom u socijalnoj 
dimenziji i u teoriji postalo je problematično, ako ne i nemoguće – jedinstvo i trajanje su 
glavne odlike modernog (metafizičkog) sna, ali i perspektive postmoderne univerzalne 
tvrdnje više nisu ne-metafizički zasnovane. Drugim rečima, postmodernizam se 
usredsredjuje na heterogenost modernog pluralizma, dok se u okviru projekta moderne 
prema Habermasu, radikalni pluralizam sagledava kao pretnja idejama kao što su: 
solidarnost, humanizam ili emancipacija.116  
 
Mnogi autori dovode u pitanje da li je uopšte moguće dati valjanu definiciju 
postmodernizma. Prema Ušeru i Edvardsu moglo bi se tvrditi da postmodernizam 
kritikuje «veru u racionalnost i nauku sa njenim obećanjem i veru u siguran napredak u 
svrhu poboljšanja čoveka». Preciznije rečeno, postmoderne kritike se fokusiraju na 
koncepcije ne-relativne istine, ne-relativne racionalnosti i ne-relativne nauke (Foster, i 
Herzog)117.  
 

                                   Pluralizam iz ugla diskusije izmedju moderne i postmoderne 

 

No, vratimo se pluralizmu. O postmodernom pluralizmu može se raspravljati bar na dva 
nivoa: kao o sociološkom nalazu (npr. Gehlen, Berger, Bell, Habermas, Jameson) i/ili kao 
o filozofskom pitanju. Sa sociološke tačke gledišta o pluralizmu se danas diskutuje tako 
što se poziva na tehniloški razvoj prenosa informacija.Sa ovog stanovišta i 
univerzalizam/standardizacija, s jedne strane, i pluralizam/individualizacija, s druge 
strane, konstantno rastu . 118Munš ovo naziva paradoksom koji, čini se, na odgovarajući 
način opisuje situaciju visoko razvijenih i izuzetno složenih društava kao «dijalektiku 
društva komunikacije».119Ovaj paradoks raste uporedo sa globalizacijom, akceleracijom i 
koncentracijom na komunikaciju i informaciju, i u isto vreme, se relevantno znanje, puko 
                                                           
115 Rosenau,prema : Reichenbach,R., op.cit. 
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praktično znanje, više ne zasniva na «pravom» iskustvu, već sve više na iskustvu iz druge 
ruke.  
         
Ideja o dihotomiji modernizma i postmodernizma je, naravno, problematična – 
dihotomije pružaju neku strukturu za diskusiju, ali one se lako mogu iskoristiti u svrhu 
pojednostavljivanja. Welsch smatra da i sami postmodernisti gaje neku vrstu samo-
nerazumevanja s obzirom na to da su sagledavali svoj zadatak kao širok i opšti napad na 
pretenciozne (moderne) osnove socijalne prakse i na generaciju teorije – a rigidni 
zastupnici takozvanog projekta moderne pomogli su da se ovo stanovište održi 
interpretirajući postmodernizam isključivo kao napad na oto što je trebalo da bude 
fundamentalno u oba stanovišta, i normativno i teorijski. Ovo moderno verovanje je 
jačalo upotrebom metafora iz arhitekture. Društvo, s jedne strane, kao što je to bilo 
implicitno posturilano, mora da ima moralne osnove, temelje, zajedničke vrednosti kao 
osnovu socijalne interakcije i legitimne prakse – a na teoriju se, s druge strane, gleda kao 
na osnovu, odnosno temelj zajedničkih koncepata racionalnosti ili istine. 
Postmodernizam je potom smatran pokušajem da se delegitimiše ili dekonstruiše ovaj 
temelj sa posledicama etičkog relativizma i teorijskog haosa – ili, drugim rečima kao 
nešto što ustanovljava imperativ: radite šta god hoćete! Možda bi bilo od pomoći prvo se 
zapitati da li zaista i postoji takav fundament kada govorimo o socijalnoj praksi i 
generaciji teorije, da li je takav fundament neophodan i, na kraju krajeva, je li moguć. 
Pozivajući se na radove Fojerbenda, Gudmana, Kuna, Fostera i Hercoga (Feyerabend, 
Goodman, Kuhn, Foster, Herzog), tvrdi se da su «ozbiljna pitanja» već postavljena pre 
nekog vremena «o prihvaćenim koncepcijama ne-relativne nauke, ne-relativne istine i ne-
relativne racionalonosti» – tri relevantna aspekta konstitucije takvog fundamenta. Mnogi 
autori se slažu da nije ni moguće ni neophodno održavati takvu ideju  (Fleischaker, 1994; 
Foster i Herzog, 1994; Usher i Edwards:1994). Možda je poželjan racionalan koncenzus 
o (normativnim) vrednostima ili teorijskim premisama, a verovanje u mogućnost 
racionalnog konsenzusa možda bi čak mogao da bude i obavezno svojstvo svake situacije 
argumentacije. Medjutim, neka čudna bespomoćnost mora da se navede svaki put kada 
racionalni konsenzus treba da se dostigne: to jednostavno ne pruža orijentaciju koju 
karakteriše nada za bilo koji današnji etički problem ili teorijsku debatu. Ovo se dogadja 
bar prema Rajhenbahu,R., bar iz četiri razloga:  
 

1. zbog složenosti relevantnih pitanja (Luhmann, 1990);  
2. zbog problema dedukcije (Hoffe, 1979); 
3. zbog raznolikosti igara rečima (Wittgenstein, 1993) i heterogenih tipova diskursa 

(Lyotard, 1989) i  
4. zbog nedostatka sposobnosti pravih subjekata kao članova različitih diskursnih 

zajednica, pogotovo kada praznina izmedju sposobnosti i izvodjenja u odnosu na 
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racionalnu i moralnu motivaciju raste kad su interesi učesnika diskursa u pitanju 
(Tugendhat, 1992a, Reichenbach, 1994).  

 
Mnogostranost socijalnog i naučnog života i praktičnih i teorijskih interesa zahteva 
raznolikost kriterijuma koji su specifični u odnosu na situaciju, a za koje se u većini 
slučajeva ispostavi da su nekompatibilni (Eilingsfeld, 1994). Odluka o tome koji 
kriterijum je validan ili koristan u specifičnoj situaciji može se zasnivati na racionalnoj 
argumentaciji, ali «moć boljeg argumenta» (Habermas, 1991),uglavnom, zavisi od 
postojanja zajedničke jezičke igre ili tipa zajedničkog diskursa. Moć može upotpunosti 
iščiliti dok se igraju različite igre, a više se ne može imenovati «najviši ili superioran 
sudija» (Welsch: 1998), ili, drugim rečima, nema «uzvišenog principa» koji bi možda 
mogao da razreši konflikte. Ono što Liotar (1993) naziva «metanaracijama» je 
aktualizovano u modernom verovanju da se cilj interdiskurzivnog konsenzusa može 
postiži sredstvima racionalne argumentacije. Ovo verovanje ne samo da zahteva 
metafizičke pretpostavke koje – iz perspektive postmoderne – više ne mogu biti 
prihvaćene, već i izuzetno idealističko diskursno okruženje i kompetencije učesnika 
diskursa. Medjutim, nedostatak «superiornog sudije» ne vodi uvek pukoj konfuziji i 
haosu, i ne znači da se konsezus nikada ne može postići dok god različiti igrači igraju 
različite igre, već znači da dogovori do kojih se dodje u tako antagonističkim situacijama 
nemaju superiornu ili zajedničku racionalnost za svoju osnovu, i do njih se nije došlo ne 
zahvaljujući moći boljeg argumenta, već zbog neke vrste procesa koordinacije (Giegel, 
1992). Što se tiče relevantnih teorijskih i etičkih pitanja, argumetnacija se često nadje u 
ćorsokaku, u kome se za suprotne argumente ispostavlja da su dobri, legitimni, ali na 
kraju krajeva, nekompatibilni.  
 
Bez obzira na to, odluke se u svakom slučaju moraju donositi, a ovo znači da poziv na 
racionalnost mora da se revidira da bi se koordinisali interesi, tvrdnje o validnosti i 
socijalna interakcija. Socijalni i naučni život je pun dogovora koji nisu zasnovani ni na 
zajedničkoj racionalnosti ni na zajedničkim vrednostima ili teorijskim premisama – takvi 
temelji nisu neophodni za socijalnu interakciju ili za procese donošenja odluka u 
nesuglasicama – kad bi to bio slučaj, došlo bi do potpunog haosa pre mnogo vremena. 
Ova interpretacija ne znači da diskursna racionalnost ne bi postojala ili da ne bi bila 
poželjna, niti da bi sve u praksi i teoriji bilo stvar procesa pregovora, već to implicira – 
kako to Rajhenbahen,R. naziva «postmodernom» - skromnost kada se postavljaju ili 
testiraju tvrdnje o validnosti istine ili pravednosti.  
 
Moderna se zalaže za univerzalne tvrdne o validnosti – tvrdnje koje se ne mogu dovoditi 
u pitanje u odnosu na poželjnost – ali ova univarzalnost se ne može zasnovati na način 
koji nije metafizički (Tugendhat, 1992b), niti se može ustanoviti unutar okvira 
Habermasove teorije konsenzusa za koju se tvrdi da je ne-metafizička.  
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Moderno mišljenje se zasniva na dualizmu opšteg i posebnog, dualizmu singularnosti i 
univerzalnosti, ali naravno, moderno mišljenje je, uglavnom, zainteresovano za 
uopštenost i univerzalnost. Partikularnost, raznovrsnost i diskontinuitet predstavljaju 
problem za moderno mišljenje i za moderno verovanje u diskurzivne univerzalije (Foster 
i Herzog, 1994). Moderno mišljenje ne može istinski da se bavi posebnim, da se bavi 
singularnošću. Posebnost i singularnost se prihvataju jedino dok god mogu da služe kao 
primer za nešto opštije. Postmoderni autori, s druge strane, kao što je Liotar (1989) 
pridaju značaja singularnosti, stvarima i situacijama koje ne mogu da se porede, koje je 
čak nemoguće razumeti. Izvestan je etički stav ne pokušavati uvek utisnuti posebno i 
nemerljivo u moderne istine jedne i jedine istine, ili jedne i jedine moralnosti.  
 
 

                                      Postmmoderna i kurikulum 

 

 
U ovoj tački diskusija postaje relevantna za tvrdnje o kurikularnim odlukama, s obzirom 
na to da učenici većinu vremena uče (na osnovu) primera, primera koji su tu da podrže 
nešto uopštenije, iako bi se svako složio oko činjenice da primeri imaju ograničenja. Neki 
primeri očigledno mogu da podrže generalne činjenice ili okolnosti – a neki drugi primeri 
mogu stajati samo sami za sebe. Iz perspektive kurikuluma, selekcija primera može biti 
legitimna samo ako oni stoje za nešto više generalno, i ako se od učenika očekuje da 
dekontekstualizuje značenje i ako je sposoban da pravi transfere u druge kontekste. Na 
primer, kada se predaju neke činjenice i okolnosti iz Francuske revolucije, moraju se 
očekivati efekti transfera, u suprotnom bi izbor bio pod znakom pitanja. Transfer je uvek 
povezan sa dekontekstualizacijom, koja u velikoj meri zavisi od smanjivanja složenosti i 
zanemarivanja osobenosti ili singularnosti slučaja. Ovakvi procesi nisu problematični 
samo za iznete tvrdnje o prioritetu u kurikulumu, već i iz psihološke perspektive: ako se 
efekti transfera zaista i jave – što, naravno, nikad ne može da se garantuje – onda i dalje 
ne može da se garantuje o kakvim se sadržajima takvog transfera radi. Moderna tvrdnja o 
tome da primer u kurikulumu može ili treba da stoji za nešto opšte (Klafki, 1985) mora 
da se razluči od postmodernističkog stanovišta (Lyotard, 1989) da primeri mogu da stoje 
samo – ako je to uopšte slučaj – za druge primere. Ovo bi moglo posebno da bude slučaj 
u pitanjima moralnog obrazovanja. Generalno ili univerzalno u modernom shvatanju 
može se uočiti kao povratak metafizičkih metanaracija. Postmoderni ogledi koji se 
fokusiraju na posebnost, na singularnost i na heterogenost ne moraju se smatrati pretnjom 
za kurikularne odluke, već se mogu smatrati šansom. Težište postmoderne je na 
razlikama: teorijski, u prepoznavanju i uočavanju razlika, i normativno, u prihvatanju i 
poštovanju razlika. Tako da značajno pitanje možda nije: Šta mi možemo naučiti iz 
Francuske revolucije ili na koju vrstu transfera treba da ciljamo kod učenika kada 
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predajemo ili razgovaramo o Francuskoj revoluciji? Pitanje bi možda pre trebalo da glasi: 
Šta je do jedinstveno za Francusku revoluciju? Šta se ne može porediti sa drugim 
revolucijama? Ovo nije samo retorička razlika, nije samo pružanje drugačijeg okvira za 
isto pitanje – to je odustajanje od tvrdnji koje se ne mogu održati na racionalnog osnovi u 
radikalizovanom modernizmu. Usredsredjivanje na razlike znači pre sveta prepoznati 
karakteristike za koje se čini da čine situaciju posebnom. Uvek postoji potreba i 
motivacija da se generalizuje, naravno, ali je pitanje kako taj proces počinje i koje tvrdnje 
ga prate.  
 
U svojoj Kritici suda, Kant (1790) razvija teoriju estetskih sudova. Estetski sudovi se u 
suštini razlikuju od moralnih sudova, s jedne, i naučnih sudova, s druge strane – sudovi 
ukusa, kako ih Kant naziva, smatraju se «osobenima po tome što ne počivaju samo na 
osećanjima, već se njima tvrdi univerzalna validnost» (Walsch, 1967, str. 319). Prema 
Kantu, estetsko uživanje je nezainteresovano – ono nam dozvoljava da o njemu 
razmišljamo kao o nečem univerzalno zajedničkom. Tvrdnja o univerzalnosti koju Kant 
ima na umu nije objektivna, već subjektivna. Sudovi o ukusu spajaju posebno, spajaju 
singularnost sa novo kreiranom univerzalošću – univerzalnošću koja nije data kao 
objektivna, ali se kao takva tretira. Liotard, pozivajući se na Kantove Kritike (čistog uma, 
praktičnog razuma i sudova) naglašava smisao različitih nekompatibilnih tipova diskursa 
u odnosu na ulogu koje bi univerzalno znanje možda moglo da igra. Postmodernisti se 
često pozivaju na estetske module sudova da bi pokazali ono što bi se danas moglo 
smatrati univerzalošću i singularnošću, ali, naravno, oni ne bi prihvatili Kantov striktni 
dualizam empirijskog sveta i sveta razuma. Postmodernisti možda takodje korite ove 
module (sudova o ukusima) u kontekstu teorije i morala. Bez ne-metafizički i ne-
religiozno zasnovanih uzvišenih principa čovek mora da prihvati pluralizam istine, etike i 
racionalnosti – pluralizma koji može biti u većoj ili manjoj meri radikalan.120 
 
Postmoderni pluralizam kao sociološki nalaz i filozofski problem ima, kako će to ukratko 
biti opisano, uticaja na kurkulum u odnosu na barem tri aspekta: (1) status znanja; (2) 
metoda poučavanja i (3) normativne dimenzije.  
 

1. Za razliku od projekta modernizma, postmodernizam ne veruje premisama 
nužnog i mogućeg jedinstva i kontinuiteta. Sposobnosti koje treba razvijati u 
postmodernim uslovima više nisu na prvom mestu kompetencije ego-identiteta 
(Uhle, 1993), koji su sposobni da dodju do konsenzusa o datim pitanjima na 
osnovu racionalne argumentacije uz moć (snagu) boljeg argumenta. U 
postmodernom svetu ima mnogo boljih argumenata – ali oni su nekompatibilni i 
antagonistički. Postmoderno znanje ne pruža univerzalne kriterijume uz pomoć 
uzvišenih principa koji mogu poslužidi da se dodje do konsenzusa, ali ipak, ono 

                                                           
120 Reichenbachen,R., op.cit. 
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pruža spoznaju o tome da dogovor mora i može da se dostigne čak iako se 
učesnici i dalje ne slažu po pitanju fundamentalnih premisa. Tvrdnje 
postmodernog kurikuluma postaju smernije: konsenzus postaje lokalna stvar.  

2. Gore navedeni opisi onoga što se naziva postmodernizmom nema očigledne 
posledice na sadržaje kurikuluma. Medjutim, ovi opisi su od značaja u odnosu na 
to kako se znanje stiče i kako njime baratamo u instrukciji. Postmoderno znanje je 
takodje znanje o paradoksalnim efektima znanja: ustanovljavanje globalne 
standardizacije i sklada, s jedne strane, i uspostavljanje lokalne heterogenosti i 
individualizacije, s druge. Ovaj paradoks se javlja zbog strukture komunikativne 
akcije: komunikacija kultiviše subjekat, i, u isto vreme je značajna za 
individualizaciju. Kako se mogućnosti komunikacije i informacije ubrzavaju i sve 
više povezuju, tendencije da se dodje ni do čega drugog nego do veštačkog i čisto 
pragmatičnog znanja se takodje povećava. Ovo je potencijalni problem za 
funkcionisanje demokratije, ako demokratija nije svedena samo na pravilo većine. 
Poučavanje u postmodernom svetu znači biti osetljiv po pitanju funkcije i 
kvaliteta znanja. Tendencija da se prenosi sve više i više znanja koje nije 
povezano sa svetom u kojem učenik uči – Huserl ga je nazao Lebenswelt – može 
biti uzrokovano naučnom orijentacijom u podučavanju i problematičnim 
pluralizmom naučnog sveta. Početi sa svetom u kome se živi i stvarnim 
iskustvima učeniika možda postane krucijalna tačka u školama i poučavanju, dok 
se proces delegitimizacije metanaracija nastavlja i dekonstruiše moderno 
verovanje u kontinuitet istorije i biologije, emancipacije i humanizma. Svetovi u 
kojima se živi su heterogeni i pluralistički, ali to ne znači da će postmoderni 
pojedinac živeti u nekoj permanentnoj krizi identiteta (kao što to neki sociolozi 
vole da preuveličavaju, npr. Berger et al, 1987). U svakom slučaju, sa pedagoške 
tačke gledišta, jedinstvo i kontinuitet u odnosu izmedju nastavnika i učenika i u 
odnosu na znanje koje se prenosi i konstruiše predstavlja značajnu odliku 
današnjih škola . Okolnost zahteva snažnije uključivanje sveta u kojem se živi, 
pogotovo zato što postmoderni uslovi teže da usmere školu i poučavanje u 
suprotnom pravcu.  

3. U normativnoj dimenziji, postmodernizam zahteva promišljeni odnos prema 
pluralizmu i toleranciji (Zimmerli, 1994). Pluralistička tolerancija ne zanči da je 
sve okej i da sve treba da se prihvati – takav koncept je prilično neetički i 
nedomokratski. Pluralistička tolerancija se gaji upoznvanjem sa heterogenošću 
tipova diskursa i jezičkih igara. Tako da je današnji zadatak prihvatiti činjenicu i 
razviti sposobnost boriti se za sopstvena ubedjenja bez korišćenja nasilja, drugim 
rečima, naučiti živeti sa više ili manje permanentnim neslaganjem i protivrečnosti. 
Čini se da je ovo značajnije od postizanja visokog i sigurno uzvišenog ideala 
subjekta koji traga za konsenzusom racionalnom argumentacijom – ideala kojeg 
malo njih postigne, u svakom slučaju. Razvijanje sposobnosti da se izdrži 
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neslaganje usko je povezano sa spoznajom da uvek postoji manjak informacija i 
znanja, a to je povezano sa individualnim, često bolnim iskustvima zaglavljenosti 
sa bezpomoćnim, beznadežnim i manjkavim argumentima. Fokusirati se na 
kompleksnost, diskontinuitet i razlike u školi i podučavanju može voditi ka ovoj 
postmodernoj skromnosti – skromnosti koja se oprašta sa modernim verovanjem 
da postoje racionalne solucije za svaki problem i da postoje neki viši smisao i 
značenje u svakoj razlici. 121 

 
 
                    Uporedjivanje moderne i postmoderne pedagogije 
                                          ( didaktike) 
 
Iz dela «Smrt istine», skinuto sa sajta www.xenos.org/classes/papers/pomoedu.htm 
 

 
 Moderna teorija Postmoderna teorija 

Znanje Nastavnici bi idealno trebalo da 
budu prenosioci stvarnog znanja, 
bez predrasuda 

Nastavnici su pristrasni pomagači – 
voditelji i ko-»konstruktori» znanja. 

Kultura Kultura je nešto o čemu bi učenici 
trebalo da uče, ali što takodje može 
predstavljati i prepreku učenju. 
Učenici iz različitih kultura moraju 
se obučavati na zajedničkom jeziku, 
ili medijumu komunikacije, pre 
nego što nastavnici mogu da im 
prenose znanje. 

Modernistički cilj ujednačavanja i 
unifikacije društva rezultira u 
dominaciji i eksploataciji, zato što se 
jedinstvo uvek zasniva na 
dominantnoj kulturi. Ne samo da sve 
kulture imaju istu vrednost, već one 
takodje stvaraju i jednako važne 
realnosti. Učenici pripadici manjini 
moraju se «osnažiti» da se bore protiv 
evrocentrične enkulturacije.  

Vrednosti Tradicionalni modernisti veruju da 
su edukatori legitimni autoriteti po 
pitanju vrednosti, i  stoga oni treba 
da obučavaju učenike za 
univerzalne vrednosti. Liberalniji 
modernisti tvrde da obrazovanje 
treba da bude «vrednosno- 
neutralno». Nastavnici pomažu 
učenicima sa «razjašnjavanjem 
vrednosti» - odlučujući koje 
vrednosti že svaki pojedinačni 
učenik imati. Vrednosti mogu i 
treba da budu odvojene od 
činjenica. Najvažnije vrednosti su 
racionalnost i napredak.  

Obrazovanje treba da pomogne 
učeniku da konstruiše raznovrsne i 
lično korisne vrednosti u kontekstu 
njihovih kultura. Vrednosti se 
smatraju korisnim za datu kulturu, a 
ne tačnim ili ispravnim u bilo kom 
univerzalnom smislu. S obzirom na to 
da nastavnici ne mogu da izbegnu da 
podučavaju svoje sopstvene 
vrednosti, za njih je u redu da 
otvoreno promovišu svoje vrednosti i 
socijalne agende u učionici. Značajne 
vrednosti koje treba podučavati su 
težnja ka raznolikosti, toleranciji, 
slobodi, kreativnosti, emocijama i 
intuiciji.  

                                                           
121 Ibidem 
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Ljudska 
priroda 

Modernisti generalno veruju u 
stabilno, inherentno biće koje se 
može objektivno spoznati. Štaviše, s 
obzirom na to da se za ljude smatra 
da imaju stabilnu esencijalnu 
prirodu IQ testovi, i drugi slični 
«objektivni testovi» mogu se 
koristiti da bi se otkrila učenička 
urodjena inteligencija. Pružajući im 
vladanje nekim predmetom, 
nastavnici poboljšavaju njihovo 
samopoštovanje. Obrazovanje 
pomaže pojedincima da otkriju 
svoje identitete. Pojedinci i društva 
napreduju tako što uče i primenjuju 
objektivno znanje.  

Učenici nemaju «pravo biće» ili 
urodjenu suštinu. Umesto toga, bića 
predstavljaju socijalne konstrukte. 
Postmoderni edukatori veruju da je 
samopoštovanje preduslov za učenje. 
Oni na obrazovanje gledaju kao na 
neku vrstu terapije. Obrazovanje 
pomaže pojedincima da konstruišu 
svoje identitete, a ne da ih otkriju. 
Pojedinci i društva napreduju kada se 
ljudi osposobe da postignu ciljeve 
koje su sami izabrali.  

 
 
Do sada je dosta pažnje posvećeno postmoderi, moderni, pa i uticajima postmodernih 
perspektiva na kurikulum. Kako je pitanje kurikuluma vrlo osetljivo, značajno i 
nezaobilazno u razmatranjima o posmodernoj didaktici, ostaćemo još za koji trenutak kod 
njega. U literaturi se često sreću F. Oser, R. Reichenbach i J. C. Walker, sa Univerziteta u 
Friburgu, Katedra za obrazovanje, Švajcarska. Oni su dosta pažnje posvetili obrazovanju 
za koje smatra da je normativan poduhvat koji ima dva glavna pedagoška sredstva: 

- poučavanje i 
-  kurikulum. 
 
Svrha svakog kurikuluma koji se koristi u školama je da se postignu odredjena 
željena krajnja stanja i vrline učenika. Ovakva željena krajnja stanja proizilaze iz 
socijalnih vrednosti i veština koje se smatraju neophodnim za funkcionisanje društva. 
Na nivou obrazovne teorije može se govoriti o «kurikularnim ideologijama, koje se 
odnose na vrednosne premise na osnovu kojih se donose praktične obrazovne odluke. 
Kurikularne ideologije, uglavnom, predstavljaju posledicu željenih pogleda na svet –
Weltanschauungen – i kao takve su, bar u demokratskim i pluralističkim društvima, 
raznolike i heterogene. 122  

 
Diskusiju karakteriše, po oceni mnogih, prilično nedisciplinovana upotreba termina 
«moderan» i «postmoderan», i često se vodi na prilično emotivan način. Diskurs o 
postmodernizmu u obrazovanju počeo je samo pre jednu deceniju i prilično je apstraktan. 
Ostaje nejasno kakav uticaj postmoderni koncepti i tvrdnje o delegitimnosti imaju na 
obrazovanje – i poučavanje i kurikulum. Razlog za ovakvu nezadovoljavajuću situaciju 
mogu biti nejasni koncepti nekih postmodernista i/ili teškoća u pristupanju plodnoj 
diskusiji izmedju modernista i postmodernista. Uz uvažavanje ovog nedostatka jasnoće i 
razumevanja filozofski je legitimno i neophodno nastaviti ovu diskusiju dok pokušavamo 

                                                           
122 Članak izdat u časopisu: Educational Philosophy and Theory, Vol. 31, No 2, 1999. 
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da se usredsredimo na specifična polja primene. Iz dugoročne perspektive, uticaj ove 
diskusije na kurikulum je od velikog značaja.  
 Značajno je na ovom mestu navesti još neka razmišljanja o kurikulumu. Tako 
D.Kerdeman, diskutujući o implikacijama koje hermeneutika Hajdegera i Gadamera 
imaju za multikulturno obrazovanje, daje komentare na poststrukturalizam, 
dekonstrukcionalizam, radikalnu hermeneutiku i postmodernizam. Ona tvrdi da uprkos 
značajnih razlika, svi dele stanovište da se interpretacija sastoji od treperave igre znakova 
i tekstova koje obuhvataju i interpretatora i ono što se interpretira. Uhvaćen u ovu 
neuhvativu dijalektiku, moderni subjekat postaje dekonstruisan i izmešten. Svest, biće i 
racionalnost se raspadaju dok postmoderna cveta u zabrinjavajućim neodredjenostima. 123 
 
Ova orijentacija ima dosta toga zajedničkog za hermeneutikom Martina Hajdegera. Kako 
nam filozof Džon Kaputo kaže, postmodernizam predstavlja u manjoj meri napuštanje 
hajdegerovske hermeneutike, a u većoj «radikalizaciju njenog najskrovitijeg smera i 
zamaha». I jedan i drugi na život gledaju kao na težak i pun problema, i «pažljivo tragaju 
za frakturama, lomovima i nepravilnostima u postojanju». U dve značajne stvari se 
medjutim postmodernizam razlikuje od Hajdegerove hermeneutike. Dok su memorija i 
pre-razumevanje centralni za Hajdegera, za njih u postmodernizmu nema mesta. Štaviše, 
sa radikalizacijom hermeneutike, sposobnost refleksije potpuno iščezava. 124 
 
Dakle, radikalna hermeneutika se čini manje ostvarenjem Hajdegerove misli, a više 
orijentacijom koja je sama sačinjena od jedne krajnosti tenzije koja je latentna u 
njegovom radu. Ako postmodernizam obuhvata Hajdegerovu naklonost ka sumnji, 
filozofksa hermeneutika Gadamera izražava Hajdegerovu naklonost ka sveobuhvatnosti i 
trajnosti. Gadamer se usredsredjuje na istoriju i tradiciju, kao i na sposobnost jezika da 
utiče na nivo emancipacije, da razvije «drugu krajnost» Hajdegerove hermeneutike. 
Kardemanova iznosi razliku izmedju Gadamera i radikalne hermeneutike tako što o ovoj 
razlici razmišlja u odnosu na obrazovanje. Pobliže govoreći, ona tvrdi da 
postmodernizam i gademerovska hermeneutika imaju dva veoma različita stava o tome 
kako mi prepoznajemo i razumemo «druge». A zauzvrat ova razlika ima značajne 
implikacije za mogućnost i smer multikulturnog obrazovanja.  
 
Usredsredjujući se na kurikulum moralnog obrazovanja, Fric Ozer (Fritz Oser) navodi da 
ekstremni postmodernisti zaključuju da postoje valjani razlozi za nepoverenje u moralne 
tvrdnje modernizma. On ističe da se postmodernizam, pogotovo kada se termin 
«postmodernista» koristi prilično nejasno, smatra pretnjom moralnog razumevanja i 
univerzalnim koncepcijama moralnosti. Umereni postmodernisti, pored mnogih drugih, 
tvrde da su univerzalne moralne tvrdnje idealističke, čak fiktivne, ali da ideje etike i 
pravde nije moguće napustiti. Oba pogleda predstavljaju produkte filozoskog 
promišljanja mogućnosti i nužnosti moralnosti. Filozofske i etičke refleksije zapravo 
zaiste utiču na razvoj i evaluaciju kurikuluma moralnog obrazovanja. Medjutim, ovaj 
                                                           
123 Ibidem 
124 Ibidem 
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uticaj se često prenaglašava i, samim tim, istraživači koji rade na kurikulumima moralnog 
vaspitanja mogu da naprave deduktivnu grešku. Moralno obrazovanje ne proističe iz 
filozofskih promišljanja, vež iz činjenice vaspitanja/obrazovanja.125 
 
Ozer raspravlja o uticaju postmodernog pluralizma i razudjenosti normi i vrednosti na 
kurikulum moralnog obrazovanja, pookazujući, zapravo, da su mnogi koncepti moralnog 
obrazovanja ugroženi od strane osobenosti postmornog sveta. On potom opisuje 
obavezne karakteristike svakog kurikuluma moralnog obrazovanja u odnosu na 
postmoderni Lebenswelt («život-svet») tvrdeći da izjednjačavanje pluralizma i etičkog 
relativizma mora da se odbaci. Na kraju članka se raspravlja o kurikularnim 
pogućnostima balansiranja postmodernih realnosti i moralnih nužnosti. Glavna odlika 
kurikuluma moralnog obrazovanja koji može da se nosti sa postmodernim pliralizmom i 
relativizmom je njegova proceduralna orijentacija.  
 
Roland Rajhenbah (Roland Reichenbach) tvrdi da prevlast postmodernih pristupa u 
poučavanju, obrazovanju i vaspitanju nije stvar ličnog izbora, već prirodno sledi iz 
transformacije smisla znanja kao karakteristike Zeitgesist-a. Koncept «otvorene 
budućnosti» predstavlja značajno svojstvo postmodernog sveta. Moderna verovanja o 
(obavezno) progresivnom razvoju u društvu izgubila su svoju opravdanost za mnoge 
ljude. Dalje, glavni teorijski okviri (meta-naracije) kojisu tipično pristajali uz «projekat 
moderne» postajali su sve manji i manje zanimljivi. Ovaj proces deligitimizacije pratili su 
radiklani zaokreti ka informacionom društvu u kojem značaj znanja i informacije postaje 
čisto pragmatičan. Tradicionalni humanistički koncepti obrazovanja i formiranja ličnosti, 
s jedne strane, i učenje i znanje, s druge strane, moraju se ponovo razmotriti iz 
perspektive koja uljučuje i vrline modernizma i postmoderni skepticizam u odnosu na 
idealističke i rigidne predrasude moderne misli. Rajhenbah se usredsredjuje na pitanje da 
li je prilagodjavanje kurikuluma postmodernom izazovu neophodno i poželjno.  
 
Denis Filips, uporni modernista, prihvata postmoderniste kao struju unutar modernizma, i 
više je skeptičan od samih postmodernista kada su u pitanju velike priče i modernista i 
postmodernista. Na ovaj način on možda spašava kurikulum od implikacija da bude 
decentralizovan, a sebe od toga da odgovara za poziciju koja ne može biti pozicija, 
odnosno za postmodernizam. 126 
 
 
.  
                    ZNAČAJ EPISTEMOLOŠKO-METODOLOŠKE  
                          OSNOVE NAUKE ZA DIDAKTIKU127         

                                                           
125 Ibidem 
126 Prethodne ideje su iznete na simpozijumu: American Educational Research Association Annual Meeting (Godišnji 
skup Američkog udruženja za istraživanje u obrazovanju, San Francisko, 1995. od strane autora: F. Osnera i R. 
Rajhenbaha, i modifikovan, uz njihovo odobrenje, za izdavanje u EPAT-u od strane J.C. Wokera: 
127 Текст је уводни део рада рађеног у оквиру пројекта: Стратегије развија система в. и о. u условима 
транзиције, одобреног од Министарства за науку Р. Србије. 
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На први поглед дидактички модели наставе и учења нису у првој линији када се 
размишља о променама система образовања, посебно се не чине тако наглашенима 
у земљама у транзицији( у нашој земљи ,након десетак година занемаривања овога 
сегмента друштвене сфере- санкције, рат,бомбардовање, политички сукоби у 
земљи.... исцрпели су све аспекте образовања,а од њих је у први мах највидљивији 
материјални- запуштени објекти, дотрајао намештај , застарела литерататура, 
централизовано управљање ...). Ово се , утисак је, може уочити и у  оценама које се 
о стању нашега система образовања налазе у » Свеобухватној анализи система 
основног  образовања у СРЈ«( УННИЦЕФ, Београд,2001. год.) . И у овој анализи   
се ,од 159 страна,  питањима  наставе и учења посвећује 2 стране, с тим што је 
добар део и овога простора посвећен пројекту «Активно учење» , односно прегледу  
претходне систематске обуке учитеља за примену метода активног учења. 
 
У поменутој анализи има мало навода налаза академских истраживања као 
аргументације оцена, а нема ни оцена великих традиција ( емпиријска педагогија, 
подучавање, педагогија « конструкције»). А оно што је , такође, значајно је и 
питање ограничења конструктивистичких модела које није дотакнуто. Намера нам, 
на овом месту, није да се упуштамо у оцену поменуте анализе, нити, пак, мислимо 
да је питање које се посматра  лако, једноставно сагледати и систем образовања 
сагледати са свих релевантних аспеката, а да сви буду истовремено довољно 
заступљени ,дакле, сагледани «изблиза». Нека од њих нама изгледа заслужују 
приоритет. Зато их у овом раду фокусирамо. Дакле, посветићемо им се детаљније , 
сматрајући их основом било какве анализе стања, као и основом саледавања 
могућности, тј. путева транзиције система васпитања и образовања. 
 
У светској литератури, нама доступној, све се више срећу питања којима се у 
већини земаља ангажују на разматрању својих образовних приоритета и стратегија. 
Међутим, срећу се, такође, и оцене да је још увек мали број корисних модела који 
би усмеравали стварне процесе доношења одлука. 
 
У оквиру наслова којим се у овом раду бавимо, теоријском анализом ћемо се  
осврнути најпре на конструктивистичке оквире којима се данас у великом броју 
земаља усмеравају промене у васпитању и образовању, од предшколског  до 
универзитетског нивоа. 
 
Како подстицаји за савремено промишљање о теорији и пракси васпитања долазе 
данас све више из конструктивизма, нове филозофије, сазнајне теорије, која своје 
темеље има у сазнајно критичкој традицији Канта, Шопенхауера, Пијажеа и др., 
тако се и науке  као што су; неуробиологија, когнитивна психологија и сл. труде    
да са што више аргумената потврде конструктивистичку епистемологију, а тиме је 
чине све значајнијом за педагогију, односно дидактику, а у даљој инстанци и за 
промене у образовном систему.  
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Конструктивизам ,као сазнајна теорија дефинише учење као активан 
самоорганизован и биографски детерминисан процес конструкције знања. Тај 
процес може бити подстакнут, али не и организован « споља». Наглашена улога 
субјекта у кострукцији знања није нешто на шта се у педагогји наилази први пут. 
Бројне су рефлексије у страним радовима по којима конструктивизам није нова 
парадигма у дидактици. Многа емпиријска истраживања не подржавају поставке 
конструктивизма у дидактици, односно његову обећану ефикасност. Но, овде се 
ипак налазе импулси на које савремена педагогија, односно дидактика трага за 
новим одговорима. Диференциран пут изградње когнитивних структура и схватање 
учења као самосталног, самоактивног процеса конструкције стварности, која се 
одвија у интеракцији са физичким и сазнајним окружењем, налази се у «дидактици 
омогућавања», са високо израженом нотом самоорганизованости и 
самоодоговорности. Но, констатације, као што је: истраживања у когнитивној 
психологији налазе да традиционални приступи и методе учења не морају бити 
инфериорни, те да неке од њих имају значајну кореспонденцију са когнитивним 
стиловима појединаца и сл., отварају бројна питања која наизглед немају блиске 
везе са променама система, али се ипак дотичу углова као што су: у којој мери 
конструктивизам као епистемолошка теорија може да чини метатеоријску основу 
курикулума. Питање би, дакле, могло да гласи: у којој мери се конструктивизам 
може сматрати адекватном ( оном која решава сва значајна питања)парадигмом у 
дидактици? Ово иде до  практичних питања ,као што су она  везана за уџбеник и сл. 
( уџбеник има више димензија: акциону, продукциону и сл. , са широким спектром 
активности- интелектуалних и радних, индивидуалних и тимских, једноставних и 
сложених, темељно пројектованих и  ad hoc импровизованих...), а , наравно,  
схватање образовања као активности која треба да има одређену структуру и 
динамику, што је водило ка веома наглашеном инсистирању на проширивању 
репертоара ученичких активности, суочава присталице овога приступа са 
неопходношћу да унесу промене и у глобалну организацију наставе. А  то у 
практичном изразу значи да релазивизују неке од принципа класичне организације 
наставе. Из угла теме којој се посвећујемо ово значи да слабе или се бришу границе 
између предмета , јер више се не инсистира на доследном праћењу тематско 
концептуалних структура академских дисциплина у оквиру предмета. На нивоу  
планирања наставног рада у овом приступу се, уместо формалног смењивања 
наставних часова , активности  усклађују са алгоритмом активности из којих се 
састоји обрада одређене програмске целине, односно реализација конкретног 
пројекта.128  Но,  на практичне аспекте вратићемо се након детаљнијег 
димензионирања карактеристика образовних традиција и посебно након маркирања 
основних одредница конструктивизма , као епистемолошке основе нових приступа 
учењу, па и основи тежњи за заснивањем система васпитања и образовања у 
Европи, па и у земљама у транзицији као што је наша.      
 
Оно што би за тему којом се бавимо било интересантно и што је предмет ове 
теоријске анализе односи се на карактеристике конструктивистичке парадигме из 
угла више приступа ( социјални конструктивизам, радикални, конструктивистичко 

                                                           
128 Савремени школски уџбеник,(ред.) Б. Требјешанин и Д. Лазаревић, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 2001. год. 
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процесирање информација, интерактивни конструктивистички приступ – као 
основни приступи учењу и поучавању и, наравно,  дидактике, односно курикулума) 
. Ова анализа имала је за циљ да ближе сагледа процесе персоналне конструкције 
знања из угла конструктивизма и покуша да одговори на питања: 

- морају ли промене улога наставника и ученика, као природе активности 
учења  да подразумевају курикулум учења темељен на активностима у 
којима ће ученик тражити елаборацију иницијалних одговора, 

- до које мере плурализација дидактичке сцене, наставног процеса у школи 
наставнику даје компетенције водитеља, мотиватора, сарадника, 
суистраживача, некога ко подстиче стварање идеја , ставова, мишљења, 
вредности и сл. , 

- где је граница када се курикулум темељен на активности претвара у 
истраживачке активности путем покушаја и погрешака, 

- да ли толерисани покушаји, као део учења и у ком смислу доприносе развоју 
аутономије ученика... 

 
Дакле, основна сврха овога истраживања  је да се учини покушај критичког 
сагледавања( теоријском анализом , а и емпиријским- екплоративним 
истраживањем) мере у којој је нова визија постмодерне дидактике, истакнута као 
предзнак савремених трансформација система васпитања и образовања у Европи, 
па и шире,са идејама партиципације, емпатије, аутономије, комуникације... у 
основи будуће улоге институција образовања и васпитања. Такође, се желело доћи 
до одговора на питање: који би принципи били значајни за  одређене врсте 
стратегија којима би се имплементирале промене у систему, те да у односу на 
поједине моделе организационих промена у систему васпитања и образовања 
покуша да одреди најважније фазе и компоненте за оквир који одговара стварним 
процесима доношења одлука и окружењима нашег система васпитања и 
образовања.  
 
Као један од аспеката којим смо емпиријски покушали у извесном смислу 
валидирати неке од елемената теоријских концепција на којима се заснива 
савремени конструктивизам, односно који у њега улазе ( експлоративним 
истраживањем) односни се на могућности инструкционог приступа истраживању 
процеса учења. Трагали смо  за идентитетом метакогниције, за њеном 
«психолошком супстанцом» и то на основама Стернбергове тријархичне теорије 
интелигенцијеи на известан начин посматрали и концепте који, попут алостеричног 
модела имају дидактички поглед на моделе учења у настави. 
 
               
         Концепције учења  као основа промена у didaktičkim теоријама 
 
 
У стварању контекста за питање које у основи овога текста не можемо а да  се 
кратко не осврнемо на нека од суштинских питања која стоје испред већине земаља 
савременог света, дакле, не само испред оних које су ,као наша , у периоду 
транзиције. Једно од њих, које не би требало заобићи,  је шта са чињеницом да се 
знања у савременој науци удвостручавају  бар сваких осам година. До које мере је 
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важно и могуће пружити сваком појединцу прилику да  стекне основно знање? 
Вероватно да има места констатација да је тешко предвидети које ће основно знање 
бити потребно у следећих двадесет или педесет година. Већина тог знања ће се 
вероватно тек открити. Данас се многи аутори већ слажу да до одређене  мере  није  
први задатак појединца да у потпуности овлада знањима појединих области. 
Сматра се да је значајно да се сваком пружи прилика да стекне одређену културу 
кроз учење одређених области. Тако да према већини аутора постаје најважније  
стимулисати сваку особу да постане отворена и способна да стекне ново знање. 
 
И од безброја других питања , значајних за контекст нашега проблема издвајамо 
још оно које се односи на учење. Посматрање учења у постојећим системима 
васпитања и образовања код нас, а и у свету , уочава постојање трију великих 
традиција. 
 
Класични модели учења , са посматрањем учења као једноставног механизма 
снимања, на стицање знања гледају као на директно преношење. У пракси ово 
подразумева « логичку» презентацију података којима се подаци илуструју. 
Емпиријска педагогија, претпоставља, дакле, линеаран, фронтални однос између 
између онога ко поседује знање и онога ко га прима . 
 
У основи емпиријске педагогије је Локова теза о « празном листу папира» 
генерализована под утицајем догме: да би се учило довољно је бити у рецептивној 
ситуацији. Наставник је имао улогу да јасно представи, објасни , убедљиво покаже, 
могуће да понови. 
 
Обогаћена новим теоријама комуникације, ова је концепција имала монопол у 
образовању и посредовању. Основни постулати који су јој дали тежину били су: 
 

- претпостављена неутралност ученика; какав год да је садржај, он ће бити у 
стању да сними искуство других, 

- транспарентност емисије пажљиво анализованог знања, ако је веза добра, 
ако тежина градива постепено расте, ученик неће имати препрека у 
разумевању, 

- информације које се обрађују аутоматски се организују и меморишу; вежбе 
меморисања и примене могу да утврде синтезу... 

 
Интересантно је да и данас знатан број дидактичара стоји на становишту да оваква 
концепција учења може да буде веома ефикасна, али услови употребе су 
неприхвативи: порука је схваћена једино ако је очекивана. Што даље значи да 
ученик и наставник морају себи постављати иста питања ,имати исти опсег 
референци ( укључујући и термине, и што је још значајније имати и идентичан 
начин резоновања). И даље, морају имати исти пројекат, а сматара се и да је 
неопходно да стварима дају исто значење. Подразумева се . дакле да сви поменути 
захтеви буду испуњени, те да се овај начин преношења сматра путпуно адекватним 
за преношење  максималне количине информација за најкраће време. Но, нажалост, 
сматра се да је  јаз између     ученика и постојеће количине знања значајна 
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препрека, а поред тога , усредсређени на једну референцу знања, на истраживање ,  
наставници најчешће завршавају пружајући одговоре на питања која ученици не 
постављају. 
 
Као генерална оцена ове традиције  среће се запажање да  се у њој учење посматра 
доста поједностављено, као механизам снимања, а стицање знања као директан 
резултат емитовања. 
 
Друга традиција,новијег датума, заснована на бихејвиоризму Вотсона ( као 
проширење Павловљеве тезе о условљавању) и каснијем развоју ове идеје у 
радовима Холанда и Скинера, ослања се на подучавање( тренинг), које је уздигнуто 
на ниво принципа. Ситуације се уочавају и праћене су питањима на које се пружају 
тренутни одговори. Поткрепљења су значајна за ефекте учења.У образовању смо 
имали самопрограмиране вежбе, а и компјутеризовано учење се у основи  често 
враћало на  овај принцип (аутоматских одговора) 
 
Два, често помињана као основна, постулата ове теорије су: 
      
     -нико не може да достигне ментална стања појединца, јер се она не могу 
сагледати (црна кутија); на појединца се не може утицати споља добро сагледаном 
ситуацијом; 

- у основи ове теорије су процеси типа»стимулус-реакција». 
 
Процес типа «стимулус –реакција» налази се у основи вежби које су педесетих 
година биле суштина елеменатрног учења. 
 
Трећа традиција је тзв. педагогија «конструкције», или конструктивистичка 
педагогија. Или по аналогији на класификације Суходолског «Трећа»,  или по  
неким ауторима у жаргону названа «алтернативна педагогија». Настала је под 
утицајем Е. Канта крајем 18. века, У свом делу «Критика чистог ума»  Кант заступа 
тезу да знање зависи од чула, али не искључује разум. Само разум сматра Кант , 
има услове који су неопходни за  интерпретацију тога како видимо свет. 
Психологија се на крају 19. века позива на ову идеју, дајући субјекту значајну 
улогу у когнитивном развоју( знање појединца представља одређујући фактор 
учења). Овај покрет се од тада шири и допуњује под именом конструктивизам. 
Заснована на спонтаним потребама или «природним интересовањима» појединаца, 
ова епистемологија  заговара  слободно изражавање, креативност и знање субјекта: 
како - усвајати знања, освајати стратегије учења. Дакле, у теоријама заснованима 
на овој епистемологији значајно је открити, или нагласити значај осећања нечијег 
начина у чину учења ( метакогниција). Особа се више не задовољава прихатањем 
сирових података, него их бира и асимилује. Конструкција знања се, углавном, 
одвија преко акције или изражавања ученикових репрезентација. Центри 
интересовања  у настави ,као и « активне методе» осмишљаване су на овом моделу 
учења, посебно крајем 60-тих година  
( код нас и касније, чак и данас). 
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Значајна је констатација да конструктивистичка педагогија ( односно 
конструктивистичка дидактика) има више аспеката. Гање и Брунер су акценат 
ставили на «асоцијације» које треба установити између спољне информације и 
структуре мисли. Аусбел, Новак  и др. били су експлицитнији и крајем 60-тих 
говорили  о « когнитивним тачкама» .  Гералд Шафер (Gerald Shaefer)  предлаже 
идеју удружених ланаца у свом хеуристичком «цик-цак» моделу. А Пијаже 
концептима «асимилације» и « акомодације», позајмивши их из развојне и 
еволуционе биологије, придружујује још и  прилагођавање, односно модификацију 
органа на биолошком плану или интелектуалних инструмената на когнитивном 
плану и у поступку асимилације знања субјект мора да буде способан да 
константно прилагођава свој начин размишљања захтевима које ситуације налажу.  
 
 
 
                          КONSTRUKTIVIZAM-OSNOVA SAVREMENIH 
 EPISTEMOLOŠKO-TEORIJSKIH KONCEPCIJA PEDAGOGIJE I DIDAKTIKE 
 
 
 
Постмодерно мишљење, конструктивистичка перпектива или треће доба 
обележили су 20-ти век. Све већи број научника прихватао је став да се 
прикупљањем емпиријских чињеница у оквиру устаљеног погледа на свет  неће 
доћи до квалитативно значајнијег искорака . Нови таласи дошли су са теоријом 
релативитета, квантном механиком и теоријом ауторегулативности. Идеје о 
релативној, а не апсолутној природи опажања утирале су пут напретку, који је 
промовисао идеју да науком не руководи један општи поредак, већ случајност. 
Берталанфијеве тврдње  о ауторегулативности  живих система пољуљале су 
дуалистичко схватање о телу и души као одвојеним деловима; а математичка 
проучавања индетерминизма довеле су у питање претпоставку о стабилности и 
непроменљивом поретку. 
 
За трећи период карактеристични су:  

- критика преовлађујућег веровања у једну једину исправнну перспективу, 
апсолутну истину и валидност; 

- такође је карактеристично да се  истовремено преиспитују и онтолошке и 
епистемолишке претпоставке о природи знања, важеће у претходним 
периодима; 

- заједно са овим развили су се и нови погледи на природу знања. Попер је 
изашао са становиштем по коме теоријско знање не расте због тога што су 
теорије истините, него због процеса њихове природне селекције, и како Д. 
Стојнов каже «слично Дарвиновом схватању о томе како опстају врсте».129 

 

                                                           
129 Стојнов, Д., Конструктивизам , партиципативна епистемологија и конструктивност психолошких 
категирија, Зборник бр. 30, Институт  за педагошка истраживања, Београд, 1998. год. 
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Кун је , такође, изашао са становиштем да су знање и стварност историјски 
одређени и релативни бар онолико колико су апсолутни и истинити. Сматао је да 
главне теоријске трансформације не прате начела формалне логике присутна у 
модернистичком периоду, него да је научно знање више функција мењања и 
развијања друштвене свести и вредности које се у различитим периодима 
примењују у различитом степену.130 С ходно томе стабилност науке, сматрају данас 
већ многи, могла би се образлагати прихватањем заједничких веровања о природи 
ствари од стране научника пре него истинитошћу и ваљаношћу својих тврдњи. 131 
 
 
Пре него што даље закорачимо у конципирање оквира за приближавање 
партиципативне епистемологије , дотакнимо бар  питања дихотомије и 
континуитета које смо напред већ поменули  , осврнувши се на Канта , на његову 
фундаменталну дихотомину између емпиријског и филозофског . Квајново 
инсистирање на преиспитивању «догми о емпиризму» и тврње о непостојању 
разлика између аналитичких и сиснтеитчких судова, а уз то и став да се  сви 
смисаони  искази не могу редуковати на емпиријске опсервације , придружиле су 
се Куновим расправама о томе да се теоријски искази не могу  елиминисати из « 
чистих» емпиријских истраживања и да се устаљено, по његовој оцени статично, 
синхроно  схватање епистемологије мора заменити динамичним, дијахроним. Овим 
су , дакле, били уздрмани темељи емпиријског поимања ствари, а са њим се и за 
домен емпиријског карактерични  дескриптивни искази, којима се описују 
чињенице ,  приближавају  прескрипцијама, односно постају све прихватљивије 
идеје о неприхватању дисконтинуитета између дескриптивног и прескриптивног 
приступа. 132 
 
Филозофска окосница конструктивизма у литератури  креће обично од имена  
Ђанбатиста Вика, једног од првих филозофа који је утирао пут новој мисли, која је 
јасно и са доста  супротних гледишта правила разлику у односу на једнолитност 
традиционалне филозофије. Ђанбатиста је дошао у први план иступањима притв 
познате Декартове тезе»Cogito, ergo sum» , сматрајући Декартову сумњу 
редукционим чином виђења човека коме супротставља недељивост душе и тела . 
По Вику су знање и делање исто.У овај се круг укључују  и филолози  
( Витгенштајн, Бахтин и др. ) , који за разлику од Сосира (у средиште изучавања 
ставља имперсонални језик) сматарју да имперсонализам, као и персонални 
монологизам треба да устукну пред дискурзивном праксом, која уз то треба да буде 
дијалошке природе , зато што у њој искази узимају у обзир и контекст као основу 
уобличавања.133  Ово ставове смо издвојили зато што су они утирали пут сада већ 
прихваћеним ставовима о говору као инструменту у коме се одигравају 
дискурзивни дијалози и обликује личност и који није независтан од услова у којима 
се одиграва. Стваралачка моћ језика  уграђена је у став да су појмови као што су 

                                                           
130 Кун, Т.., Структура научних револуција, Београд,Нолит, 1974.год. 
131 Стојнов, Д., оп. цит. 
132 Шире о овоме, као и о  ограничењима Кантовог епистемолопшког  конструктивизма  виде ту : Д. 
Стојнов, оп. Цит. 
133 Оп. цит. 
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«наука» и «јединка» друштвене конструкције, а не одрази стварности.Прихватање 
овога схватања ушлo je и у ставове о политичким и идеолошким моћима 
психологије( израженим у  појмовима као што су: хијерархијска опсервација и 
сл.).134 А Деридино одступање од традиционалних погледа  , манифестовано у 
деконструктивизму довело је дотле да речи значе различите ствари у различитим 
околностима, у зависности од тога ко се њима користи и у зависности од 
контескста.  
 
Ово и друга схватања  давали су све више аргумената  који су чинили довољан 
разлог да се  преипита етаблирано схватање о томе да се наука бави прикупљањем 
сирових података који се накнадно опојмљују и класификују, а затим уобличавају у 
теоријска уопштавања. А ово би даље могло да значи  да нема «сирових»  података 
у науци, јер је све што је предмет научног истраживања, а тиме и сазнавања 
уобличава већ  класификовано на одређени начин. Што даље не значи да наше 
опажање  зависи искључиво  од дискурса , него да је научни дискурс способан да 
представља објекте само онако како су конституисани категоријама тог дискурса. 
 
Претходне констатације биле су нам неопходне како бисмо истакли чињеницу да се 
данас већ недвосмислено упућује на то да знање о психолошким категоријама није 
рефлексија унутрашње есенције која остаје иста без обзира на настојање јединке да 
је осмисли. Дакле, савремени погледи на човека нису рефлектујући, него 
конститутивни. Опажање и делање су према Келију компатибилни и неодвојиви. 
Знање није само свеобухватна дескрипција стварности чија својства постоје 
независно од настојања јединке  да  га сазна.135 Зато савремена схватања знање 
посматрају као конструкцију. Знање је  формирано од конструкција које се 
конституишу у неком социјалном контексту и које подразумевају одређену 
друштвену праксу. Зато се за конструктивистичко знање сматра да носи ознаке 
прескриптивног. 
 
Из претходног бисмо као закључак могли извести констатацију да  се према 
конструктивизму  на знање не гледа као на нешто што не сме зависити од 
индивидуалног угла онога који сазнаје.Дакле, конструктивисти не робују  
епистемолошком објективизму, чак му се супротстављају, чиме су изазвали 
критике( засноване на фаворизовању субјективизма). За наслов кјим се ми у овом 
раду бавимо значајно је да се епистемолошко опредељење конструктивиста заснива  
не на субјективном него на партиципативном сазнавању. И ово је суштински став 
који у значајној мери утиче на свремене теорије учења,па и даље на теорије 
образовања, односно диактичке моделе, дакле на тенденције у читавом систему 
васпитања и образовања. Зато бисмо се још са неколико цртица задржали на 
суштинским карактеристикама епистемологије конструктивизма. 
 
 
                                   Партиципативна епистемологија 

                                                           
134 Шире о говору као инструменту дискурзивног дијалога  видети у : Foucault,M., The archeologe  of 
knowledge,London, Pengiun,1972 
135 Стојнов, Д., оп. цит. 
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Тиме што конструктивисти не замењују објективизам субјективизмом ,него  
настоје да истакну улогу партиципације  онога који сазнаје, по многим ауторима 
чине , усвари , пресудни корак  чиме  превазилазе целу димензију субјективно-
објективно. Значајна је напомена, уз претходно, да конструктивисти  настоје да 
проучавају субјективне утиске  као референтни оквир  којим је сазанавање увек 
посредовано и који у сазанавању неизбежно учествује. Тако према многима 
Форестерова идеја о онтологији опсервера, Келијева филозофија  конструктивног 
алтернативизма ,а  и Тејлорово учење о неизбежности референтних оквира израз су 
настојања да се представи схватање по коме  знање није процес рефлектовања , 
него конструктивистички процес., дакле, не  рефлектује « природне « категорије. 
Ово је у суштини основна карактеристика конструктивистичке епистемологије, 
односно конструктивистичке мета-теорије, која се данс већ среће под  именом 
партиципативне епистемологије на којој се заснивају и основне измене система 
васпитања и образовања, или су бар тежње педагога, изазване новим теоријама 
учења  у психологији, као и новим трендовима у постмодернопј мета-теорији 
уопште, усмерене у том правцу. Касније ћемо се осврнути на  практичне изразе 
покушаја педагогије да процесе васпитања и образовања заснује на  
партзиципативној епистемологији. А овде  бисмо се још мало задржали на 
онтолошком углу , који је у складу са партиципативном епистемологијом. 
 
Партиципативна епистемологија  , као значајна прекретница у схватању о знању, 
као образаца схватања сазнавања  сада је већ добрим делом преовађујућа 
онтологија( поглед на стварност) , који и у педагогији има скуп прихваћених 
практичних подухвата , заснованих на  овом обрасцу сазнавања, тј. у сладу  са овим 
схватањем стварности( епистемологијом).За нас је  значајно да  ове онтолошке и 
епистемолошке претпоставке  подражавају извесне начине разумевања  , сазнавања 
које стоје у основи постмодерног мишљења, које је  у основуи схватања да се наука 
даље неће развијати ако се на тај развој гледа као на бесконачно прикупљање  
емпиријских , у оквиру устаљеног погледа на свет,.чињеница.136 Теорија 
релативитета, квантна механика и теорија о регулативности осигурале су пут  идеји 
о релативној ,а  не  апсолутној природи опажања, а из овога произашло је и 
схватање да науком не  руководи један општи поредак , него 
случајност.Берталанфи је ставовима о ауторегуларности живих система ставио знак 
питања на дуалистичко схватање о раздвојености тела и душе; а математичке 
провере идеје о  индерминизму дестабилизовале су и тезу о стабилности и 
непроменљивости поретка. Све ово наводимо као аргументацију за контекст  за  
ставове којима се у постмодерном мишљењу више не верује у једну једину 
исправну истину. Дакле, критика , преиспитивање онтололошких и 
епистемолошких претпоставки о приорди знања  имају на другој страни виђење  у 
коме теоријско знање вреди   не зато што су теорије истините , него зато што 
истрајавају у процесу природне селекције, како смо већ на једном месту поменули , 
слично Дарвином схватању  о томе како опстају врсте.137   

                                                           
136 Varela,F., Principes of biological autonomi, New York: Elsevier North Holland, 1979. 
137 Poper,K.,Objective   knowledge:an evolutionary approacch, London,Oxford Univeersity Press, 1972. 
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Иза овога добро пасује још Куново схватање  по коме су  знање и стварност 
историјски одређени и релативни бар онолико колико су апсолутни и истинити.138У 
постмодерној перспективи конструктивистичког схватања знања начело ваљаности 
замењено је начелом одрживости конструкција;субјекат сазнавања није одвојен од 
објекта опажања, него партиципира у процесу; природа знања је релативна , а не 
апсолутна; појаве које се испитују неодвојиве су од контекста ; процес сазнавања је 
друштвен, а не индивидуалан; индуктиван, а не дедуктиван; херменеутички, а не 
експланативан и квалитативан, а не квантитативан.139 А научно знање је према 
постмодерној партиципативној епистемологији више функција мењања и развијања 
друштвене свести и вредности које се у различитим периодима примењују у 
различитом степену. Према овоме није истинитост и ваљаност тврдњи то што 
обезбеђује стабилност науке, него већина постмодерних научника приихвата да се 
стабилност науке може образложити прихватањем заједничких веровања о природи 
ствари од стране научника.140 
                                          
 
                         Методолошки концепти као основе променa 
                               u васпитањu  и образовањu 
 
 
Да бисмо створили потпуни контекст за инсталирање практичних последица 
партиципативне епистемологије, која се као основа наслућује у структури одлука 
којима се руководе савремене тенденције промена система вапитања и образовања 
у Европи, а ка којима и наша земља тежи и покушава их што боље схватити и у 
складу са традицијом и ограничењима  прихвати, добро би било осврнути се макар 
на кратко на други део наслова који се односи на методолошке  основе развоја 
система  васпитања и образовања. Оне су нам важне зато што ћемо бити у 
ситуацији да  посматрамо педагошке концепције , односно и ближе концепције 
наставе  из угла савремених  појмова као што су: когнитивни стил, метакогниција и 
сл. Овим и сл. појмовима се у новим наставним концепцијама настоји  практично 
изразити  веза афективног, когнитивног и смисленог  у вишестуким регулацијама и 
контексту у коме се одвија. Они су настали  у  покушајима да се у педагогији следе 
настојања других сродних дисциплина (психологије) у којима се новим 
методолошким концептима покушава да се  успешније приђе објашњавању 
педагошких појава.  
 
За тему којом се бавимо значајно је  да се бар из неколико аспекта  сагледа 
примереност теоријско- методолошке утемељености педагошких, а рекли бисмо 
још пре дидактичких истраживања. Педагогија је на свом путу прошла кроз 
различите  концепције; од нормативне, преко емпиријске и херменеутичке до 
теорије система . Оцене многих аутора о значају ових методолошких коцепата 
педагогије све су ближе сагласју  да допринос ових методолошких концепата није 

                                                           
138 Кун, Т., оп. цит. 
139 ГергенК., према: Д. Стојнов, оп. цит. 
140 Кун,Т.,оп. цит. 
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био адекватан намерама, тј. да нису у правој мери објашњавали феномене у 
области васпитања и образовања. Тако је методологија коју је прихватила 
емпиријска педагогија 
( бихејвиористичка) негирала ону којом се служило поимање педагогије као 
нормативне науке; херменеутика се оштро супротстављала емпиријској; 
методологија теорије система негира херменеутичке методе и тд. Ово уско 
затварање у један , тачно одређени методолошки концепт довело је на подручју 
истраживања сложених феномена какви су ови на подручју педагогије до велике 
редукције проблема, што је педагогију данас још задржало на нормативним 
поставкама које нису до краја научно доказане( што је слично и за друге 
хуманистичке науке). 
 
И тако док су се у педагогији настојали развити методолошки концепти који у 
потпуности одговарају одређеном теоријском одређењу педагогије, друге су 
хуманистичке науке те методолошке концепте објединиле у две основне 
методолошке парадигме: квантитативну, усмеренеу ка објашњавању појава и 
квалитативну, усмерену ка интерпретативном разумевању појава. Ова је последња 
посебно прихваћена  разрадом херменеутичких и феноменолошких метода анализе 
и поступака као што су:  студија случаја, етнографија, квалитативна анализа 
садржаја, акциона истраживања и у новије време све присутнијом « супстантивном 
теоријом»( емпиријски утемељеном теоријом). 
 
Данас се оцене већине методолога слажу да је разрада оба ова приступа 
истраживању педагошких феномена , иако доста успешна, још увек недовољна, те 
се у методолошкој равни још увек наилази на више нормативно одређених него на 
емпиријски утемељених садржаја. Сматра се да је једна од основних разлога за 
претходну констатацију то што постојећи методлошки проиступи проучавању 
педагошких феномена манифестују бројне недостатке и ограничења. Поменимо 
овде само неке: 

- мало је проблема који се могу квантитативним приступом истражити, 
- квалитативним се најчешће замера да не доводи до општеважећих 

закључака, који би омогућавали већу сигурност научних предвиђања. 
 
Методолозима остаје , дакле, питање да ли је могуће да приступи који су до сада у 
педагошким истраживањима коришћени нису сасвим прикладни за истраживање 
педагошких појава, дакле, да ли постоје други, прикладнији. Данас се као могући 
одговор на ово питање јавља нови талас у методологији педагогје познат под 
именом « теорије хаоса». Пре него што га скицирамо , сматрајући га значајним,   
јер постојећи методолошки приступи( квалитативни и квантитативни), чак и ако се 
прихвате као комплементарни не обећавају превазилажење поменутих 
ограничења,( проблемима  у педагогији који су по својој природи  хаотични 
прилазе са детерминистичких позиција , а педагошке феномене настоје тумачити 
као једноставно уређене системе ниске ентропије, ограничавајући се притом на 
њихове манифесте варијабле , те их у мањој или већој мери  повезују неком 
једноставном ,линеарном каузалношћу),створимо му могућност да се јасније 
манифестује кратким скицама претходних методолошких концепата. 
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Истраживање појава које се могу мерити и пребројавати, каквих је у педагогији 
мало спада у домен квантитативног приступа. Његовој примени у педагогији 
замера се статичност у посматарању појава које су динамичне, као и то да појаве 
које се одвијају у времену не проучава лонгитудинално. Такође му се замера то што 
се мерења и посматарања морају вршити на великим репрезентативним узорцима, а 
појаве које су у педагогији занимљиве, чак и кад су карактеристичне за велике 
групе, одвијају се скоро по правилу, на индивидуалној равни, што се без 
спецификовања посебних услова показује неоправданим.141 Сматра се , након 
оваквих ставова, да многи закључци донети у оквиру квантитативне методологије, 
која има за циљ да дође до што сигурнијих закључака, нису савим сигурни. 
 
Квалитативни приступ, у намери да умањи замерке претходног, да омогући 
приоучавање целине и динамичност појаве, није нажалост успео у испуњавању 
најављиваног, јер је методолошки остао неухваћен контекст у коме се проучаване 
појаве одвијају, а тиме су се неопходно губиле и одређене варијабле. Остале 
замерке адресирају се на пристрасност истраживача, недостатак општеважећих 
закључака, ваљаност и поузданост показатеља, етичке проблеме и сл. Тако 
херменеутика, својом анализом помаже бољем разумевању појава ( настојећи да 
постави каноне правилне интерпретације различитих врста садржаја), али се овде 
као озбиљан недостатак испречила чињеница да не постоје неки општи 
критеријуми. Феноменошка анализа , својим доприносом разумевању људског 
деловања, какође, остаје  мањкава, јер предвиђа врло комплексне и компликоване 
процедуре, па ју је тешко и скоро немогуће методолошки до краја коректно 
спровести. 
 
Данас постоје већ скоро јединствени ставови да се као основним недостацима  
досад доминирајућих методолошких парадигми педагошких истраживања сматра 
то што се феноменима који су у својој суштини мултиструктурни и мултикаузални, 
и  по оцени многих хаотични, прилази с детерминистичких позиција. Тако се с 
позиција доминирајућих методолошких парадигми педагошки феномени настоје  
тумачити као једноставно уређени системи ниске ентропије. Ограничавајући се 
притом на њихове манифестне варијабле, уз ( веће или мање) повезивање неком 
једноставном, линеарном каузалношћу, за чију се одрживост испостави да је у 
најмању руку сумњива.142 Овде је, такође, значајно поменути  констатације по 
којима је данас све више иостраживања у педагогији(  а и у другим хуманистичким  
наукама)  којима се   све мање вреднују каузални и детерминистички односи, па и 
тумачења која су на њима заснована често немају вредности које им се приписују. 
Сматра се, наиме, да се пренебрегава чињеница  да су елементи посматрања у 
педагошким истраживањима субјекти, појединци који се не понашају по правилима 

                                                           
141 Шире видети у : М. Палекчић, Диференцијални истраживачки приступи у педагогији: досези и 
ограничења, Напредак, 2000. год. 
142 Шире у : Секулић-Мајурец,А., Quo vadis metodologija? У: Теоријско-методолошка утемељеност 
педагошких истраживања, Опатија,2001. год. 
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које намеће линеарна каузалност и детерминизам. Упркос томе ,упорно се ови 
феномени настоје истраживати и објашњавати баш тим  правилима. 
 
Након ових констатација намеће се закључак да истраживањима у педагогији треба 
прићи на други начин. Одговор се за сада тражи у теорији хаоса( општег и 
детерминистичког) за коју се верује да може дати нови приступ разумевању 
јединствених система као што су педагошки. Сматра се, такође, да се на овај начин 
може допринети и већој ефикасности квантитативних истраживања. 
 
 
 
                   Теорија хаоса – нова  методолошка парадигма 
                 или  само још једно преиспитивање примерености 
           теоријско-методолошких могућности  утемељених тенденција                        
                                       u didaktici 
 
 
Талас који десетак година уназад  све више утиче на методологију истраживања у 
друштвеним наукама, иако нема сигурних оцена о томе колико ће допринети 
сагледавању проблема у овим областима, aли  за који се дубоко верује да ће битно 
променити метеодологију ових истраживања, заснива се на тзв. Теорији хаоса. 
 
Заступање тезе да се теоријом хаоса  у потпуности мења методологија  
истраживања у друштвеним наукама засновано је на ставу о темељној 
неизвесности.143 А у суштини овога је супротна методолошка оријентација. Дакле, 
теорија хаоса и доминантне методолошке оријентације  међусобно се искључују. 
Сматра се, наиме, да тамо где почиње хаос, класична наука престаје. Теорија хаоса 
је дотле већ занитригирала научну јавност да је публиковано око 7ооо наслова и 
преко 3оо посебних студија. . Све ово оставило је трага и многи ово пореде са  
утицајем који у историји науке има квантна механика или теорија релативитета, те 
се сматра да ће се наука двадесетога столећа памтити по овима трима стварима. 
Зато се на теорију хаоса гледа као на револуционарно откриће. Ово је са позиција 
Куновог  схватања пут којим се наука развија, дакле револуционарни приступ, 
промена водећих парадигми. Али, иза овога теорији хаоса постављају се питања: 

- хоће ли нова теорја хаоса, која значи револуцију приступа , пре свега у 
природним наукама , доказујући да до краја не важе правила која су се 
вековима примењивала у тумачењу физичких појава, бити исто тако 
значајна  за друштвене науке, 

- а ми се даље питамо шта то значи за педагогију? 
 
Као логички правци размишљања у правцу који смо претходним констатацијама 
дотакли намећу се размишљања везана за Максвелову метафизичку тезу по којој 
одређени узроци увек доводе до одређених последица. Ово правило, важеће у 
природним наукама и логички коректно у емпиријским истраживањима, постаје 
проблем када се  у хуманистичким наукама настоји да дефинише оно што се 

                                                           
143 Шире видети у : Schuster,H.G., Deterministic Chaos, Weinche:VCH,1988,j. 
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подразумева под « истим узроцима» и « истим последицама». Уз ово је посебно у 
педагогији изражен проблем што су « исти узроци» најпре врло комплексне 
ситуације, и што се поново не јављају, па се то правило тумачи као « слични узроци 
доводе до сличних последица».  Такође је значајно да и најмања промена независне 
варијабле , она коју је скоро немогуће евидентирати постојећим инструментима, 
може да утиче не само на зависне варијабле, него и на многе друге независне, на 
губљење неких од њих, а и да узрокује општу нестабилност система, што иде у 
прилог теорији хаоса. 
 
Поред претходних поставља се и питање да ли се поменуте појаве јављају само 
хаотично или су ближе Лоренцовом моделу « детерминистичког хаоса».144 
Методолози данас  предвиђају велике могућности теорији детерминистичког хаоса 
. А педагози су опрезни , иако комплексност ситуација које се у педагогији 
истражују није до сада нашла адекватан методолошки приступ, те по оценама 
многих нису до краја научно коректно емпиријски утемељене основне теоријске 
поставке. Одмицање педагогије од нормативности  ишло је заједно  са 
прихватањем недовољно или полудоказаним хипотезама, прихватаним као истине( 
појавама које су се акцидентално јављале као правилност). Оштрији критичари 
истичу да се као последице претходног у педагогији могу још наћи поставке које 
представљају само претпоставке и митове (ова критичност педагогије вероватно да 
би се могла проширити и на друге области).145 
 
У кратку скицу теорије хаоса, као новог таласа у методологији уопште,а по свему 
судећи значајној и за методологију педагогије, унесимо и ставове који актуализују 
Хумову сумњу у законе каузалности и њихову примену у научном сазнавању, али 
уз наглашавање његове основне намере која ниије била у томе да се каузалност 
изричито одриче, него, углавном, му је намера била да разјасни сумње везане за 
законе каузалности. Ипак ,сматра се да теорија хаоса није до краја рашчистила ове 
сумње, него их је само пробудила и отворила питање да ли је теорија хаоса, 
одричући вредности линеарној каузалности стварно углозила каузална 
закључивања? Многи методолози данас сматрају обрнуто.Мисли се , наиме,  да је 
научно предвиђање и теоријом хаоса могуће, јер у унауци постоји више врста 
предвиђања, а теорија хаоса само ставља нека ограничења на научна предвиђања 
која се заснивају на линеарној каузалности.146 Тако да се сада  већ не сматра тачном 
тврдња да « где почиње хаос, престаје класична наука»Многи аутори се слажу да ће 
класична наука, верованто, више пажње поклањати сазнањима до којих се долази 
на основу теорије хаоса. 
 
Могли бисмо , дакле, након претходног рећи да је један од одсновних недостатака 
обеју до сада доминирајућих парадигми педагошких истраживања то што 
феноменима који се јављају у васпитању и образовању, а који су по својој природи 
мултиструктурни и мултикаузални, по оцени многих хаотични , прилази с 

                                                           
144 Видети у : Schuster,H.G., op. cit. 
145 Гојков,Г., Примереност теоријско-методолошке утемељености дидактичких истраживања, 
Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 2002. год. 
146 Секулић-Мајурец,А., оп.цит. 
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детерминистичких позиција. У тим се , данас доминантним методолошким 
парадигмама, педагошки феномени настоје тумачити као једноставно уређени 
системи са ниском ентропијом, ограничавајући се притом  на њихове манифестне 
варијабле, те их у већој или мањој мери, повезују неком једноставном, линеарном 
каузалношћу, чија је одрживост у хуманистичким наукама , у најмању руку, 
сумњива.147 
 
У савременим пресипитивањима доминантних методолошких концепција, па и 
теорије хаоса истиче се запажање да је примена каузалности типична не само за 
квантитативна експериментална истраживања, него и за квалитативна истраживања 
, она којима је циљ да дубље продру у суштину и допринесу бољем разумевању 
појава. Тако се у тренутно врло популарним акционим истраживањима траже 
активности које узрокују побољшање или унапређивање одређених активности. У 
етнографским истраживањима описујемо стање, али , такође, уз објашњавање 
узрока, и утицаје посматрача на групу и сл. У историјским истраживањима, или 
напр. Студијама случаја, исто тражимо узроке одређеног понашања итд. Но, сматра  
се да данас многа истраживања аргументовано потврђују тезу да  у области 
педагошких феномена све мање могу да се утврде детерминистички односи, те и 
тумачења,  на њима заснована тако немају значења која им се приписују. Јер у 
педагогији истражујемо феномене везане за субјекте, а они се често не понашају по 
правилима линеарне каузалности и детермнизма.Ипак истраживања и данас упорно 
иду истим путем и настоје их објашњавати баш тим правилима. Из овога многи 
педагози данас закључују да  педагошка методологија није адекватна, те се ови 
недостаци настоје превладати развијањем методологије прикладне за анализу 
динамичних промена (нелинеарних процеса),што нас приближава теорији хаоса 
(општег и детерминистичког) која пружа сасвим нови приступ разумевању  
педагошких феномена. Сматра се да би ово могло дати већи допринос 
квантитативно усмереним истраживањима у педагогији. 
 
У покушајима да са неколико цртица  скицирамо суштинске одреднице теорије 
хаоса  осврнућемо се и на неколико питања која се данас све чешће упућују теорији 
хаоса с намером да се сагледа њено место у педагогији, односно у истраживању 
методолошких феномена. Ова се питања односе на следеће: 

- да ли се наше активности у различитим подручјима, па и на подручју 
педагогије, односно васпитања и образовања одвијају по правилима 
детерминистичког хаоса, дакле као нешто у чему само наоко нема поретка, а 
наоко га нема зато што се елементи који га чине крећу по одређеним 
правилностима које нам због њиховог броја и латентности њихових 
интеракција остају недокучиве, па самим тим и непознате, неразумљиве, 
хаотичне, онакава каква се слаже с Гликовим схватањем хаоса( где почиње 
хаос , класична наука престаје да постоји)148? 

- Да ли се феномени које проучава педагогија одвијају негде у међупростору 
између строгог детерминизма и потпуне случајности и да ли га карактеришу 
она обележја која карактеришу детерминистички хаос? 

                                                           
147 Ибидем 
148 Glik, J., Kaos, Stvaranje nove znanosti, Zagreb, Izvori, 1996.g. 
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- Да ли се васпитно-образовни феномени одвијају по математичким 
једначинама, без дозвољене случајности;детерминистички? 

- Да ли сви васпитно-образовни фактори  и њихови ефекти имају исту 
важност ( нису надређени)- постоји ли нелинеарност? 

- Докле иде  нестабилност, или има ли стабилности  и у одступањима?Да ли 
су и одступања по којима се  одвија несталност педагошких процеса у 
извесном смислу стабила? 

 
Зашто су нам претходна питања била на овом месту неопходна. Пре свега зато што 
многи аутори различито дефинишу основне одреднице детерминистичког хаоса . 
Оно око чега се слажу је да га одређује непредвидивост, велика зависност од 
почетних услова, неодвојивост појединих компоненти и детерминисана правилност 
нестабилности.  Ове основне одреднице детерминистичког хаоса  многим својим 
елементима одређују процесе и ефекте васпитања и образовања. Према неким 
ауторима (Фовлер149)методологија  педагогије убудуће  ће се више усаглашавати са 
теоријом хаоса, посебно детерминистичког хаоса, те да ће се развијати нови 
поступци мултиваријантних анализа, којима ће се више ући у тајне хаотичних 
путања педагошких процеса. Но, насупрот претходнима постоје и мишљења да та 
методологија ипак не може дати тако значајан допринос истраживањима у 
педагогији, како се то од ње очекује. И као што смо већ претходно констатовали, 
верује се да ће њени домети ићи вероватно дотле да ће само проширити  број 
проблема који се уз њену примену могу истражити, што ће повећати опрезност у 
каузалном истраживања( мисли се пре свега на линеарну каузалност). Иста 
схватања иду дотле да верују да фина флуидна збивања у педагошким процесима 
неће никад моћи потпуно да се квантификују и предвиде  математичкком 
тачношћу. Објашњење за ово је  чињеница да математичко одређивање сликовите 
испреплетаности  не може да се пореди са лепотом и вредношћу посебности, 
неизвесности, наде и ишчекивања, неодређености које срећемо у животу.150  
 
Иза претходних ставова остаје утисак да  се мало верује и у  теорију хаоса да ће  
значајније унапредити проучавања педагошких феномена. Краичак наде  види се у  
избегавању затварања у уске оквире одређеног методолошког приступа , доследно 
прихватање једне  парадигме  и у  отварању према неким у методологији педагогије 
већ дуже присутним идејама и њиховом доследном прихватању, евалуирању и  
унапређивању кроз стварно тестирање, а не само  кроз теоријску расправу. На 
отварање за идеје из других парадигми гледа се не само као на комплементарно 
коришћење, него као на потпуно прожимање( синтеза квантитативног и 
квалитативног приступа истраживању). Друга значајна идеја је да се да већи значај 
успостављању емпиријски утемељене теорије. 
 
Иза свега претходног намеће се методолозима педагогије питање куда ће кренути  
педагогија. Хоће ли остати код неких од већ постојећих идеја за проучавање 
динамичних, флуидних, несталних, мултикаузалних и хаотичних појава које 
истражује, или ће прихватити потпуно нова решења, ннове парадигме 
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истраживања?  Зато се А. Мајурец – Секулић са стрепњом и надом пита : Quo vadis, 
методологија педагошких истраживања?151 
           
 
 
                         Конструктивистичка парадигма у  педагошким  
                             истраживањима и дидактичке консеквенце 
 
ретходно скицирање доминантних и надолазећих тенденција у методологији 
потребно нам је било како бисмо назначили оквире  кјима су омеђени, а и на којима 
се заснивају свремени педагошки  трендови. Конструктивистичка парадигма у 
истраживању , заснована са сазнајно-теоријској тези: сазнање није одраз 
стварности, њена слика, него субјективан конструкт стварности, завистан од 
посматрача , као епистемолошка теорија са дефинисањем учења  као активног, 
самоорганизованог и биографски детерминисаног процеса конструкције знања, 
пружа нове импулсе педагогији, те поред већ помињаног конструктивистичког 
становишта у истраживању( коришћење различитих метода, рефлексивност, прелаз 
од нормативне ка интерпретативној –конструктивистичкој парадигми, 
квалитативне  методе усмерене су више на процес,а мање на прецизна статистичка 
мерења,воде рачуна о зависнсоти конструкта реалности од перспективе 
посматрања и методе, не занемарују ни субјективну улогу посматрача у 
интерпретацији резултата) све више долазе до изражаја и дидактичке консеквенце, 
које су и за промене у систему образовања и те како значајне. 
 
Из конструктивистичке перспективе препоручљиво је да се у организованим 
ситуацијама учења остави што више простора за властиту активност. Дакле, према 
ставу конструктивистичке дидактике није препоручљиво преносити готова знања, 
него омогућити процес самосталног и активног стицања знања. У том смислу се 
говори о « дидактици  омогућавања» која има предност  пред «дидактиком 
поучавања». Истакли смо већ  да конструктивизам не искључује традиционалне 
методе и облике поучавања и учења, иако се заснива на ставовима о учењу као 
самоорганизованом и самоодговорном процесу. Ови су ставови поткрепљени 
налазима истраживања на подручју когнитивне психологије.152 
A  значајно је и то да налази истраживања констатују да  конструктивистички 
поступци не развијају код свих ученика активне , конструктивне, самоорганизоване 
процесе у току учења и не са свим садржајима и циљевима, те  се ови истраживачи 
заузимају тзв. « умерени конструктивизам» и предлажу коегзистенцију између 
конструкције и инструкције.153 Овде се не бисмо више задржавали на експликацији 
других видова дидактичких импликација примене конструктивистичке парадигме , 
него бисмо само констатовали да  примена конструктивистичке парадигме  на 
нивоу методике значи да се генерално даје предност поступцима самосталног 
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153 Ибидем 
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стицања знања у подстицајном окружењу и ситуацијама за учење.Зато се даје више 
простора методама као што су: пројектна настава, истраживања у природи, 
креативне методе,учење откривањем, групни рад у малим групама и др. јер се њима 
подстиче самостална активност ученика. Но ни једна метода није, наравно, сама по 
себи добра или лоша,  јер њена примереност зависи од циља и од садржаја. Као и 
од контекста, ситуације, ученика и наставника. 
 
Из конструктивистичке перспективе и улога наставника се мења.Оснивни аспект 
ове улоге односи се на припрему констекста, тј. стварање подстицајног окружења у 
шта спада и припрема материјала за учење путем различитих канала и стварње 
социјалних ситуација за учење и начина на који појединац конструише спознају 
рефлексија и разумевање проблема који се у току учења јављају. А као главне 
особине наставника истичу се:саморефлексивност, подстицајност,пажљивост и 
недирективност.154 
 
Пре него што се осврнемо и на ограничења конструктивистичких дидактичких 
модела, поменућемо само да већина њих спада у социјално-интеракционистичке 
концепције образовања и наставе  за које је карактеристично више варијанти и 
жеља да се превазиђе занемаривање друштвених контроверзи, криза, сукоби 
вредности, норми и интереса, јер они су део реалности  и могу се очекивати у 
друштву које развија  плуралистичку демократију.И као што постоји образовање 
усмерено ка програму, затим оно које је усредсређено ка ученику, тако је ово 
усредсређено на друштвену заједницу. Значајно је  да  примена ове и других 
концепција 
( персоналистичке, когнитивистичке, технологистичке), као и њихових варијанти, 
подразумева респект узраста и врсте образовања. А као последица сложености 
наставног процеса и потреба да се концепције 155сложе са том сложеношћу 
наставни модели које  срећемо у пракси скоро по правилу су комбинација 
елемената  преузетих из више концепција, чак и међусобно удаљених, па и 
супротстављених. 
 
 
 
               Ограничења конструктивистичког  модела 
 
 
У претходном тексту само су дотакнути конструктивистички модели. Читаоца 
упућујумо на друге текстове за детаљније  размишљање о значају раних 
конструктивистичких модела, као и  удубљивање у карактеристичне приступе 
учењу156,а овде бисмо се само још осврнули на замерке које се данас све чешће 

                                                           
154 Špoljar,K., Konstruktivistička paradigma u istraživanju i unapređivanju prakse i odgoja i obrazovanja u: 
Didaktični in metodični vidiki nadaljnega razuvoja izobraževanja, Maribor, 1999. g. 
155 Требјешанин, Б. И Лазаревић,Д., ( ред.) Савремени основношколски уџбеник,Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд, 2001. год. 
156 Гојков,Г., Од конструктивизма до алостеричног модела учења, Зборник Катедре за педагогију 
Филозофског факултета у Новом Саду, свеска 17., Нови Сад, 2002. год. 
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упућују конструктивизму, пре свега, зато што се још увек интензивно наглашава 
питање односа међу концептима у појединим теоријама учења. 
 
Раним конструктивистичким моделима замерано је то што су  сувише једноставни 
да би описали вишеструке механизме учења. Оштрији критичари истицали су да  
што се ситуација више удаљава, то појединци више користе једноставне стратегије 
резоновања, а сматра се да се оно што се назива « концепцијом « ситуације ставља 
у други план у односу на начин оперисања .Oграничавајући се на  описивање 
генералног функционисања и стања еквилибријума, ови рани модели не узимају у 
обзир обраду специфичних ситуација од стране ученика или закључке до којих он 
може да дође. 
 
Дакле, суштина замерки упућених конструктивистима је у томе  што превиђају 
чињеницу да ништа није одмах приступачно када је у питању учење. Критичари 
наглашавају да се знање не стиче рефлексивном апстракцијом, као што је Пијаже 
претпоставио.Учење концепата и процедура не иде урезивањем нових информација 
у стечено знање, него претходно знање представља препреку на когнитивном и 
емотивном плану.Сматра се да би претходна фаза требало да буде деконструкција 
ученикових концепата, што не иде лако, јер се ученик тешко одриче претходно 
проверене компетенције, која му је и једино средство које му стоји на располагању( 
служи му као оквир за интерпретацију). 
 
Иако  су многи аутори веровали, а многи и данас гледају на конструктивистичке 
моделе као на врло обећавајуће, ипак им се упућује све више замерки. Срећу се 
оцене да конструктивисти изолују индивидуалног ученика , не обраћајући довољно 
пажње на окружење. Такође им се замера да стављају акценат само на когнитивне 
способности, минимизирајући место и улогу средине. Већина раних 
конструктивиста успела је да игнорише чињеницу да се  развој одвија унутар 
друштва, занемарујући, дакле, да средина помаже да се ситуацији да смисао. 
 
Критичари конструктивизма истичу да је истина да се емотивна сфера не пориче, 
али да је исто тако нико и не узима у обзир, због недостатка модела да експлиците 
изрази везе између когнитивног и афективног. А сматра се да осећања, жеље, 
страсти имају стратешку улогу у чину учења.  
 
Дакле, општа замерка је да конструктивисти углавном не говоре о контексту и 
условима који потпомажу учење. За оне који се баве образовањем ово је прилично 
фрустрирајуће.157 . Дидактичари констатују да  конструктивистичке концепције у 
најбољем случају излажу идеју о «сазревању» , односно природном развоју , или 
«еквилибрацији», истичући констатацију да субјект ипак мора да схвати оно што 
усваја и стога он то мора да сматра занимљивим.Постпијажеева школа је и сама , 
увидевши несклад, направила корак напред у овом смислу и сада предвиђа « ко-
акцију, или «когнитивни конфликт». Сматра се да су ови модели још увек 
сиромашни  кад  су суочени са сложеношћу стварности. Спољни свет не учи 
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појединца директно ономе што он треба да научи. Појединац мора да уочи смисао  
из средине неизбежних параметара . 
  
Оно што је на претходним страницама навођено у прилог тези да се иде даље од 
конструктивизма, тј. настојању да се конструктивизам заобиђе, бар такав какав је  у 
постојећим моделима наставе и учења имало је намеру да створи контекст за 
питање  које је у основи практичних консеквенци овога истраживања а односи се 
на следеће:  да ли се дидактички модели могу градити на конструктивизму, или да 
ли нови модели, грађени на конструктивизму обећавају више од претходних 
традиција. 
 
Дидактичке традиције и психолошки модели учења, као што је претходно 
истакнуто снажно су се опирали истраживању. Изнад свега овога остаје питање 
везано за парадигме истраживаћких студија. Тренутно  се заговара став да треба 
превазићи когнитивистичко неслагање субјекта који је суочен са објектом 
проучавања и да овај однос треба сместити у социјални контекст који му даје 
значење. Институције , моменти, средства и извори( као и њихове интеракције) које 
подстичу или спречавају учење, представљају сиров материјал. Такође се сматра да 
учење мора да буде специфично одређено у односу  на сопствену 
неуромедијаторску подршку.158  
 
Судећи према савременој литератури, нисмо усамљени у сумњама  у могућности да 
се  учење у свој својој сложености може ограничити на један модел. Сматра се, 
наиме, великом заблудом да ће напредовање у прочавању неурона  омогућити 
потребно разумевање психичких механизама. Организован систем као што је учење 
није једноставна целина и не састоји се из простог збира њених делова. У  тој 
целини ученик, наставник, садржаји... нису независни нивои, а у методолошком 
смислу , заустављање на једном моменту или на једној аналитичкој процедури 
неизбежно води ка промени значења објеката истраживања. А ово даље за питање 
коме се у овом раду посвећујемо значи да су мале шансе да се учење одреди 
усредсређивањем на неуроне, обраду података или чак и на ниво 
репрезентације.Тако да конструисање модела  ван свакодневних ситуација тражи 
њихову практичну верификацију, тј. емпиријску валидацију. 
 
Постоје данас већ покушаји превазилажења дискурса који је у претходним 
концепцијама истицан и у литератури познат као трансферзална процедура 
(ЛДЕС), који покушава да укрштањем ограничења која се јављају из својстава 
мозга, искуства ученика и могућности које нуде образовне ситуације, представи 
димензије које регулишу учење( биолошка димензија са хомеостатичном 
функцијом); когнитивна и социо-културна димензија( јер је учење укључивање 
индивидуе у окружење) и афективна димензија. Ова три нивоа регулишу један 
другога истовремено и узајмно. 
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За питања која посматрамо значајан је и став да за учење не постоји само један 
начин. Различити начини могу да буду у исто време и комплементарни и 
конфликтни. Сматра се , такође да оно што одређује учење није  мрежа спољних 
информација коју интерпретира нека особа, него је ученик једини архитекта  своје 
обуке, али ни његово окружење није мање важно,јер његово знање напредује када 
ефикасне субјективне интеракције између његових менталних активности и 
његовог окружења дођу на своје место. Окружење истовремено стимулише и даје 
смисао том процесу. 
 
Такође су за нас значајна и запажања о интеграцији као процесу који произилази из 
процеса организације ( реорганизације) и регулисања постојећих елемената у 
интеракцији са новим подацима, што води до њихове коначне метаморфозе. 
Сматра се даље да је појава новог знања тесно везана са свешћу ученика, 
намерности да учи, да успе да модификује сопствену менталну структуру, да је 
реформулише( елаборација), а такође и са свешћу да ће му ново знање помоћи у 
објашњавању , очекивању и активности које даље жели да предузме( 
метакогниција) . Афективно, когнитивно и смислено су тако уско повезани у 
вишеструким регулацијама; учење зависи од контекста, јер се одвија у социо-
културном окружењу. 
 
Могли бисмо, дакле, закључити  да учење представља појаву која настаје из 
сусрета неуронских потенцијала, упамћених искустава одређене особе и директног 
или посредованог окружења који  дозвољавају своју константну 
актуелизацију.Свака особа има одређена уверења о свету који је окружује, и она 
покреће оперативне процедуре. Ако, пак нема  уверења о питању пред којим је , 
онда манипулише другим идејама о том питању, што доводи ипак до снажне 
интерференције. Овај систем мисли познат је под називом концепција. Концепција 
има задатак да усмерава  начин на који ученик деклодира информацију и 
формулише своје нове идеје. Тако да учење није додавање нових информација .  
Усвајање нових знања види се као интеграција тог знања у структуру мисли која је 
већ « на свом месту» и која га, парадоксално, одбацује. Управо кроз своје 
сопствено знање, које претходи образовној ситуцији( које је способан да мобилише 
у тој ситуацији) ученик може да дешифрује нове податке, и можда да их 
упоређује.159  
 
Претходно освртање на теоријске традиције и њихове епистемолошкео-
методолошке домете имале су за циљ да створи простор за разматарање 
могућности  за испитивање ефикасности других модела учења, који се данас све 
чешће срећу као  могућа решења  којима се узимају у обзир ученици и њихови 
концептуални механизми, као и међузависност самоорганизације учења и 
околности.   
 
Претходне теорије, па и на њима засноване дидактичке концепције и модели нису 
успели да разјасне до краја питање интегрисања различитих података унутар 
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концептуалног оквира, а тиме ни питање значаја метакогниције( њеног утицаја на 
оперативност и мобилност поседованог знања) није до краја сагледано. 
 
Такође је значајно да још увек има доста нерасветљених тачака којима би се 
потпомогло разумевању услова који utiču na учење, иако се на менталне активности 
гледа као на обраду података( генетичке теорије), или чак хијерархијске обраде 
података( когнитивне теорије) које могу да интегришу нови податак у 
концептуалне системе ученика. Разумевање когнитивних механизама сматра се 
неопходним, али је недовољно у покушају да се  разуме контекст или природа 
дидактичких стратегија. Зато данас већ на дидактичкој сцени имамо нове 
дидактичке моделе160 који се сматрају јединственим зато што су им основни 
циљеви дидактички, јер покушавају да реше проблеме везане за учење, узимајући у 
обзир дидактичко окружење , уз позајмљене елементе претходно дискутованих 
теорија. 
 
У другом делу овога рада даће се налази експлоративног истраживања 
метакогнитивних способности, којим је учињен покушај да се емпиријски валидира 
инструкциони приступ истраживању способности, па и подстицања,тј. учења. 
 
  
                                  Pokušaji empirijske validacije 
                                                                                     
Konstruktivizam, kao savremena epistemološko-teorijska koncepcija u pedagogiji, 
odnosno participativna epistemologija , kao značajna prekretnica u shvatanju o znanju 
uzimaju se danas za osnove postmoderne didaktike. Konstruktivizam, dakle, nadilazi 
prethodne tradicije učenja, s tim što su neki njihovi elementi preteče savremenih 
koncepata. Kako je o tradicionalnim koncepcijama učenja i didaktičkim modelima već 
diskutovano u drugim tekstovima161 , ovde se smatra korisnim samo podsećanje da se na 
participativnu epistemologiju,tj. kao na obrazac shvatanja saznavanja gleda kao na 
preovladjujuću ontologiju koja u pedagogiji ima skup prihvaćenih praktičnih poduhvata, 
zasnovanih na ovom obrascu saznavanja,tj. u skladu su sa ovom epistemologijom. 
 
Drugi momenat, bitan za kontekst koji bi omogućio razumevanje, i nakon toga 
instaliranje  praktičnih posledica participativne epistemologije, kao osnove za odluke 
kojima se rukovode savremene tendencije promena u Evropi, a i ka kojima i naša zemlja 
teži i pokušava ih što bolje shvatiti i u skladu sa tradicijom i ograničenjima prihvatiti, je 
primerenost teorijsko-metodološke utemeljenosti pedagoških i još pre didaktičkih 
istraživanja. Pedagogija je na svom putu prošla kroz različite koncepcije: od normativne, 
preko empirijske i hermeneutičke do teorije sistema. Ocene mnogih o značaju ovih 
metodoloških koncepata pedagogije sve su bliže saglasju da njihov doprinos nije bio 
adekvatan namerama,tj. da nisu u pravoj meri objašnjavali fenomene u oblasti vaspitanja 
i obrazovanja. Nove šanse vide se u teoriji haosa i knstruktivističkoj paradigmi, ali se, 

                                                           
160 Šire o savremenim didaktičkim modelima videti u : The Allosteric Learning Model and Current 
Theories about Learning http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/giordan/LDES/anglais/allosGB/th-
appGB.html 
161 Videti: G. Gojkov, Prilozi postmodernoj didaktici,VŠV,Vršac, 2002. god. 
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takodje, korektno naglašavaju nalazi istraživanja kojima se konstatuje da 
konstruktivistički postupci ne razvijaju kod svih učenika aktivne, konstruktivne 
samoorganizovane procese u toku učenja i ne na svim sadržajima i ciljevima, te se danas 
već čuju glasovi o većoj prihvatljivosti » umerenog konstruktivizma«, odnosno 
koegzistenciji izmedju konstrukcije i instrukcije.162  
 
Prethodne teorijske tradicije i njihovi epistemološko-metodološki dometi nisu mogle do 
kraja da osiguraju mogućnosti za ispitivanje efikasnosti modela učenja u nastavi. 
Takodje, nisu nudili rešenja kojima bi se uzeli u obzir učenici i njihovi konceptualni 
mehanizmi, kao i medjuzavisnost samoorganizacije učenja i okolnosti. Ostalo je još dosta 
nerasvetljenih tačaka kojima bi se potpomoglo razumevanje uslova koji utiču na 
učenje,tj. kognitivnih mehanizama, kao značajnih, ali nedovoljnih. Ostao je, dakle, 
nerasvetljen deo konteksta,odnosno priroda didaktičkih strategija kojima se podstiču 
konceptualni sistemi učenika. Ostaje dalje i da se i u pedagogiji ,na teorijskom nivou, već 
prihvaćeni stavovi empirijski validiraju. 
 
Iako nam stavovi poznatih konstruktivista, medju kojima je i E. Glasersfeld( pomenuti na 
kraju ovoga teksta) izgledaju kao umanjivanje inovativnog značaja participativne 
epistemologije i konstruktivizma uopšte za didaktiku, ipak, ako ih dovedemo u vezu sa 
kontekstualnim pristupom intelektualnim sposobnostima( Sternberg),tj. instrukcionim 
pristupom u istraživanju kognitivnih korelata i komponenti, oni nam mogu biti putokaz 
za nove metodološke pristupe. 
 
U radu će se sagledavati mogućnosti da se konstruktivizam, participativna 
epistemologija, ili bar neki njegovi elementi empirijski validiraju i time da se stvori 
prostor za pokušaje sagledavanja dometa njegove praktične upotrebe. 
 
                
                                                    * 
 
 
Dalje će se, dakle, prethodno skicirana teorijsko-epistemološka osnova pokušati  
empirijski validirati,kako bi se došlo do elemenata za argumentaciju da se neki od 
teorijski koncipiranih elemenata koriste kao osnove za odredjene promene strategije 
našeg sistema vaspitanja i obrazovanja. Put koji je ovo trebalo da nam osigura  nalazi se u 
eksplorativnom istraživanju, kojim smo , tragali za odgovorom na pitanje: 

- u kojoj meri se konstruktivizam može smatrati novom paradigmom u didaktici, a 
korak dalje i principom promena u sistemu vaspitanja i obrazovanja ?  

 
Razjašnjavanje ovoga pitanja indirektno pruža odgovore i na pitanja kao što su : 

- da li moraju promene  uloga nastavnika i učenika , kao i prirode aktivnosti učenja 
da podrazumevaju  kurikulum učenja temeljen na aktivnostima u kojima učenik 
traži elaboraciju inicijalnih odgovora, 

- do koje mere pluralizacija didaktičke scene daje nastavniku kompetencije 
voditelja, saradnika, suistraživača koji podstiče stvaranje ideja, 

                                                           
162 Wienert,F. u. Mandl,H.,Psychologie der Erwachsenbildung,Gottingen,1997.j. 
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- gde je granica kada se kurikulum temeljen na aktivnosti pretvara u istraživačke 
aktivnosti putem pokušaja i pogrešaka, 

- da li tolerisani pokušaji, kao deo učenja i u kom smislu doprinose razvoju 
autonomije učenika, 

- u kojoj se meri didaktički pogledi na modele učenja u nastavi konfrontiraju sa  
konstruktivizmom kao epistemološkom osnovom didaktike, i kakve se 
konsekvence iza ovoga naziru za kurikulum, 

- može li se Sternbergova trijarhična teorija inteligencije smatrati dovoljnom da » 
pokrije« psihološku supstancu metakognicije, koja bi se dalje uzimala kao 
značajan element metateorijske osnove kurikuluma, 

- da li konstruktivistička definicija učenja kao procesa personalne konstrukcije 
značenja znači baš ovo što je do sada vidjeno kao rešenje... 

Na sva ova pitanja , naravno, ne nameravamo odgovoriti ovim eksplorativnim 
istraživanjem, ali će se nalazi do kojim smo došli u izvesnom smislu moći upotrebiti za 
razmišljanje o njima. Naše su usmerene bile usmerene mogućnostima da sagledamo u 
kojoj meri  se instrukcioni pristup istraživanju intelektualnih procesa , uz uključivanje  
dejstva metakognitivnih komponenti(uklopljen u neovigotskijanske tokove procesa 
dijagnostike) može smatrati adekvatnim za dobijanje sigurnije slike o funkcionisanju i 
procesima učenja.A na osnovu ovoga mogli bismo zaključivati o tome u kojoj meri se 
metakognicija može podsticati didaktičkim instrukcijama.  
 
Smatramo da bi se sagledavanjem mogućnosti da se didaktičkim instrukcijama mogu 
podsticati metakognitivne spsobnosti moglo doprineti ukupnim sazannjima o 
didaktičkom podsticanju metakompomenti. Pomenimo ovde  činujenicu da su 
metakognitnve sposobnosti  teren na kome su se psihologija i didaktika poslednjih godina 
jako približile, kao i konstatacije fundamentalnih istraživanja o procesima učenja i 
instrukcija učenja u učionici po kojima se uvažava kontekst. Dakle, »kontekstualni 
pristup« pomerio je fokus sa izučavanja sposobnosti i učenja i rezultata na kapacitete 
učenika da reguiliše svoje učenje i na sposobnosti nastavnika da stvori odgovarajuću 
sredinu zas učenje.163 
 
Opredeljenje za ovakav pristup pitanju koje posmatramo podstaknuto je činjenicom da se 
poslednjih decenija na  kognitivni sistem i na njegov razvoj gleda kao na samo-
modifikujući sistem, a i učenje  se ne retko posmatra iz istog ugla( samoregulisano 
učenje). Ova je perspektiva u pedagoškoj psihologiji podstakla didaktičare da, 
prihvatanjem kontekstualnog pristupa intelektualnim spsobnostima (Sternberg), tragaju 
za mehanizmima kojima bi se sposobnosti mogle bolje upoznati i razvijati u kogniciju.   
 
Podsticaj su svakako bili i nalazi istrtaživanja kojima se tvrdi da specijalizovano znanje 
učenika, korišćenje kognitivnih strategija i samoregulacija ima značajnog uticaja na 
akademsko učenje. 
 
 

                                                           
163 Šire o pojmu metakognicije I njenom odnosu sa didaktikom I instrukcionom pristupu kao novoj istraž 
ivačkoj paradigmi videti u : G. Gojkov, Didaktički aspect metakognicije darovitih, “Pedagoška stvarnost”, 
Novi Sad, br.1-2, 2002.god. 
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Iza ovoga mogao bi se nazreti cilj ovoga eksplorativnog istraživanja. Njegova suština 
odnosi se na pokušaj da se empirijski validiraju( kritičkim  sagledavanjem, teorijskom 
analizom  u prethodnom delu teksta istaknuti) okviri u kojima  je nova vizija 
postmoderne didaktike istaknuta kao predznak savremenih transformacija sistema 
vaspitanja i obrazovanja. 
 
Ideje participacije, autonomije,komunikacije... u obrazovanju u čitavoj Evropi su u 
osnovi vaspitanja i obrazovanja. Interesuje nas svakako koji bi principi  bili značajni za 
strategiju kojom bi se implementirale promene u naš sistem i gradili modeli  za stvarne 
procese donošenja odluka. 
 
Metakognicija je za pitanja kojima se  ovaj tekst bavi značajna jer joj se pridaje ključno 
mesto u celokupnom kognitivnom razvoju, i pored toga što se priznaje da je njen  
eksplanatorni potencijal još uvek tek naslućen ( iako se ona vezuje za ključne segmente 
ličnosti: za self , samospoznaju, svest o sebi) ona predstavlja izazov i za didaktiku. 
 
Činjnenica da je psihologija, svesna kompleksnosti  složene prirode kognitivnog 
funkcionisanja i inteligencije, prišla instrukcionističkom pristupu, tj. didaktici i 
Sternbergovom analizom  intelektualnih procesa, kognitivnih korelata i analizom 
kognitivnih komponenti dala pristupu kognitivne obuke status novog metodološkog 
pristupa, koji na kraju ima karakteristike didaktičkog pristupa sa paradigmom transfera u 
osnovi, vodi nas do didaktičkog prostora  u kome  se o intelektualnim  procesima 
zaključuje uvidom u načine mišljenja subjekta dok rešava problem. 
 
Prethodna konatatcija nosi u sebi mogućnosti da se o nalazima do kojih je došlo ovo 
istraživanje razmišlja i iz ugla mogućnosti instrukcionog pristupa da da sigurniju sliku o 
funkcionisanju i procesima učenja. Naše namere nisu bile usmerene ovako dalekosežnim 
zaključcima. Postavili smo sebi skromniji zadatak. Posmatrali smo u kakvom odnosu 
stoje didaktičke instrukcije i metakognitivne sposobnosti, kako bismo zaključivali o tome 
u kojoj se meri mogu podsticati metakognitivne sposoobnosti.  
 
Ovo je pitanje koje je i u drugim ranijim istraživanjima zakupljalo našu pažnju.164U 
osnovi ovih pitanja nalaze se mogućnosti da se u istraživanju  procesa učenja koristi 
instrukcioni pristup.Korak bliže praktičnom cilju je traganje za identitetom metakognicije 
i mogućnostima da se njen razvoj podstiče .A praktične konsecvence ovoga su 
brojne.Neke od njih već se naziru u dokumantima koji  se kao orijentiri za prve korake 
reforme obrazovanja u našoj zemlji sada  predstavljaju.  
  
Komisija za razvoj školskog programa je u radnoj verziji dokumenta » Strategija razvoja 
kurikuluma u obaveznom i srednjem obrazovanju( Beograd,2002. god.) predvidela 

                                                           
164 Videti tekstove:G. Gojkov, Didaktički aspect metakognicije darovitih, objavljeno u zborniku na : 
Mednarodnom znanstvenom posvetu, tema skupa: Didaktični in metodični vidiki prenove in razvoja 
izobraževanbja, Maribor, 2001. god. ; I u izmenjenoj verziji u “ Pedagoškoj stvarnosti”, br. , Novi Sad, 
2002. god., kao I u zborniku sa:The 8 th conference of the European council for high ability- Development 
of Human Potential:Investment into our Future, Rodos,2002.( pod naslovom: Didactica metacognitie).                          
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obrazovne oblasti  kao polazišta za koncipiranje kurikuluma. Obrazloženje za   uvodjenje 
obrazovnih oblasti : 

- društvene nauke,filozofija i kultura, 
-  jezik i komunikacija, 
-  matematika prirodne nauke i tehnologija, 
- umetnosti i 
-  fizička i zdravstvena kultura 

nalazi se u uspostavljanju neophodne koherentnosti obrazovnog procesa i sistema 
vaspitanja i obrazovanja. Dakle, obrazovne oblasti trebalo bi da prevazidju domene 
pojedinačnih nastavnih predmeta, a dalje i sistemsko uspostavljanje horizontalne i 
vertikalne povezanosti unutar kurikuluma itd. Dokument koji posmatramo u polazištima 
za koncipiranje kurikulima nije  eksplicite dao teorijska polazišta  strategije razvoja, te 
ostaje da se na osnovu već pomenutih  obrazovnih oblasti, kao jednog od elementa 
strategije kojom se planira razvijati i strukturisati kurikulum, da natuknuti da je u osnovi 
ovoga  konstruktivizam kao epistemološka teorija, odosno metateorijska osnova  razvoja 
budućih kurikuluma. Na ovakav zaključak upućuju i činjenice da se globalne promene u 
organizaciji nastave  ondose na relativizaciju prncipa klasične nastave ( slabe se i brišu 
granice izmedju predmeta, tj. ne insistira se na doslednom praćenju tematsko 
konceptualnih struktura akdemskih disciplina u okviru predmeta, aktivnosti se uskladjuju 
neformalnim smenjivanjem nastavnih časova...).U predlogu principa  na kojima treba da  
se zasniva vaspitno-obrazovni proces u istom se dokumentu, pored ostalog, navodi  i 
potreba da se obrazovanje zasniva na participativnim, aktivnim i kooperativnim 
metodama nastave i aktivnim oblicima učenja  .... Ovi i drugi detalji argumentuju 
pretpostavke o prethodno konstatovanoj teorijsko-epistemološkoj osnovi promena u 
našem sistemu vaspitanja i obrazovanja, tj. naše težnje. A našim se istraživanjem  
indirektno dolazi do podataka za razmišljanje o meri kojom se principi izvedeni iz 
sadašnjih trendova u postmodernoj didaktici( a pre nje i u pedagoškoj psihologiji) mogu 
smatrati sisgurnim orijetirima za praktične odluke u zahvatima promena u sistemu 
vaspitanja i obrazovanja. 
 
Neposredni cilj ovoga eksplorativnog istraživanja bio je da se sagleda  u kakvom odnosu 
stoje didaktičke instrukcije i metakognitivne sposbnosti. Prethodna naša istraživanja 
ukazivala su na postojanje značajne veze ovih varijabli i na uticaj ove veze na efikasnost 
u rešavanju problema u nastavi, dakle na efekte u učenju. 
 
Istraživanjhe je izvršeno na namernom uzorku koga je činilo 365 studenata Učiteljskog 
fakulteta(I-IV godina) i Više škole za obrazovanje vaspitača(I-II godina) u Vršcu. Za ovaj 
uzrast sam se opredelila uzimajući u obzir nalaze prethodnih istraživanja o prednosti 
mogućnosti introspekcije na starijem uzrastu. Didaktičke instrukcije , metakognitivne i 
kreativne  reakcije bile su prediktivne varijable,a kriterijska su efekti na  problemskim 
zadacima. 
 
Metoda istraživanja odnosi se na sistematsko neeksperimentalno posmatranje. Namerno 
variranje varijabli nije vršeno, ali su vršene statističke zamene za eksperimentalne 
kontrole.Od instrumenata korišćeni su :  
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- protokol za samoposmatranje metakognicije( MK1 – uradjen za potrebe ranijih 
istraživanja i donekle korigovan); 

- problemski zadaci, 
- Urban Jelenov test kreativnosti, 
- Domino-D-48, uglavnom saturiran G –faktorom, mada je interkorelacija našla da 

svaka stavka objašnjava specifični deo varijase; dobro diferencira 
iznadprosečne;neverbalno-perceptivna gradja. 

 
                                       Nalazi i komentar165 
 
 
Našu pažnju privukao je najpre broj meta- iskaza posmatranih studenata. Prisustvo 
metakognitivnih spsobnosti moglo bi se, prema broju reakcija koje bismo mogli svrstati u 
metakognitivne , kvalifikovati kao slabo.Naime, pregled administriranih protokola, kao i 
tabela ukazuje da se kod posmatranih studenata sreću iskazi koji bi se mogli kvalifikovati 
kao meta- iskazi, ali da se njihov broj najčešće kreće od 1 do 5.Prosečan broj kreativnih 
reakcija u čitavoj grupi je 5,7%. Od ukupnih metakognitrivnih reakcija  najuspešniji su 
studenti bili kod  sposobnosti: 

- svest o nivou razumevanja i analize problema(3,8%),  
- sagledavanje problemske situacije u celini i  veza izmedju onoga što se zna i o 

onome što se otkriva( 3,1%), 
- elaboracija i svest o načinima da se upotrebi prethodno znanje  2.9%, 
- pronalaženje optimalne strukture u sadržaju koji se rešava i njeno organizovanje u 

glavne sporedne ideje i aktivnosti u 2,8%. 
 
Shvatanje i nadgledanje vlastitog rada  i aktivnosti manifestovano je u odnosu na 
manifestovane metakognitivne reakcije u aktivnostima: 

- svest o cilju koji se namerava ostvariti (1,9%), 
- načini kojima se cilj namerava ostvariti( 1,8%), 
- dublja analiza sadržaja problema ( 1,7%), 
- manipulisanje sadržajem, materijalom( esperimentisanje(1,6%), 
- često postavljanje novih pitanja i proveravanje (1,5%), 
- strategija smisaone organizacije materijala( sličnosti i razlčike-1,5%), 
- preispitivanja nakon uradjenog zadatka o drugim mogućnostima, putevima i 

značaju otkrivenog i načinima uklapanja u postojeće znanje (o,8%)....... 
 
Svest o procedurama rešavanja problema, o toku i mehanizmima bila je retko 
manifestovana, kao i nivoi svesti na kojima su donošene odluke pri funkcionisanju 
unutrašnjih mentalnih operacija i procesa(0,5%). 
 
Prosečan uspeh studenata na problemskim zadacima koje su rešavali bio je 1,9 od 5 
zadataka . 
 
Kako se za metakogniciju  smatra da predstavlja specifično ispoljavanje kontrolnih 
procesa i prema Sternbergu , pa i drugima, ima značajno mesto u intelektualnom 
                                                           
165 Zbog ograničenosti prostora daće se samo osnovni nalazi bez  tabela I grafičkih prikaza. 
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funkcionisanju, te kako druga istraživanja izveštavaju u velikoj meri korespondira sa »G« 
faktorom , u ovom sam istraživanju posmatrala  kakav odnos imaju ove dve 
varijable.Odnos intelektualnih  i metakognitivnih sposobnosti i rešavanja problema 
potvrdio je uzamnost ovih varijabli, što  vodi ka zaključku da je uspeh u rešavanju 
problema praćen visokim sposobnostima. Takodje, su metakomponente značajno uticale 
na  uspeh u rešavanju problema( r= 0,45-značajno na 0,01).    
 
Elementi  metakomponente »znanje o kogniciji« i » donošenja odluke o strategijama« 
kojima su nadgledane vlastite kognitivne aktivnosti smatrane su značajnima 
metakomponetama; od njih je po oceni studenata zavisio tok daljeg rešavanja zadataka, 
pa i krajnji ishod.Ovo su po Sternbergu elementi » exsecutive«, tj. kontrolnog procesa. 
Introspektivni izveštaji svedoče o svesnosti studenata  i njihovim bavljenjem selekcijom 
komponenti koje doprinose rešavanju poblema., načinima na koje su informacije 
prezentovane, što je služilo pokušajima različitog kombinovanja. A odluke su se najčešće 
odnosile na : 

- postupak rešavanja,  
- redosled u izboru postupaka , 
- svest o  subjektivnim doživljajima problema i teškoća na koje se naišlo i 
- samosvest o efikasnosti postupaka i putevima kojima bi se dalje išlo.166 

 
Interesantni su doživljaji problema. Iz izvešta o introspekciji uočava se veliki broj 
aktivnosti koje je jedna osoba nameravala preduzimati u toku rešavanja različitih 
problema. Dakle, ne postoje šeme, obrasci problema.Ideje o rešavanju problema su se , 
prema izjavama ispitanih ,nametale bez jasnih predstava od kuda, odnosno i bez namere 
da se preduzmu odredjene aktivnosti, a metakomponente su se smenjivale , nestajale i 
kombinovale na razne načine u različitim fazama rešavanja problema. Najčešće sretano 
objašnjenje za ovo su izjave studenata da je problem , kontekst ,nametao , izazivao ove 
različite metakognitivne reakcije. Naše analize nisu uspele da identifikuju načine 
kombinovanja, a razloge još uvek vidimo u konceptualizaciji  okvira istraživanja, 
odnosno  u ukupnoj metodološkoj podršci koja je nadjena u teorijskim orijentacijama 
kojima pripadaju i teorije na kojima se zasniva pojam metakognicije. Metakognicija kao 
kompozitni i višedimenzionalni pojam i u ovom je nalazu potvrdila svoju složenost, a 
»novi duh« u teoretisanju i istraživanju kognicije u dosadašnjem prikazu nalaza  ostao  
neadekvatan u  prepoznavanju  metakognicije u odnosu na druge pojave.Naime, u 
ukupnom broju reakcija ispitanika nije se mogla naći jasna slika izmedju kognitvnih 
pojava koje su se odnosile  na sadržaj problema i onih koje su usmerene na kogniciju( o 
ovome smo slične nalaze već imali na drugim grupama ispitanika u  navedenim 
istraživanjima). Naime, reakcije ispitanika koje su bile usmerene na sadržaj problema i 
kojima su se pokušavali rešiti problemi mešale su se sa  onima koje su usmerene na 
kogniciju i menjale njihov tok, zajedno bez jasnih granica izmedju jednih i drugih  
doprinosile ishodu.  
 
Iz analiza  introspektivnih protokola mogu se uočiti razlike  u metakognitivnim 
sposobnostima. One se zadržavaju i kada se kontrolišu intelektualni potencijali. A ovo je 
još jedna potvrda ranijih utisaka o značaju vankognitivnih elemenata, pa i spoljašnjih 
                                                           
166 Uporediti sa nalazima iz prethodno pominjanih studija autora ovoga istraživanja. 
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uticaja na razvoj metakognicije.Značaj vankognitivnih elemenata i mogućnost da se  
metakognicija vidi kao neka vrsta ličnog složaja( pa, i kao jedan od aspekata kognitnvog 
stila pojedinca), objašanjava to da se integritet metakognicije čini neuhvativim. 
 
Iz prethodnog nalaza mogli bismo izvesti sledeći komentar: ma kako da je  teorijski 
koncipirana metakognicija u praktičnom irazu ona je odraz ličnog kognitivnog 
odrastanja, dakle razvija se , a značajno mesto u  negovanju metakognitivnih funkcija 
imaju didaktičke instrukcije u nastavi. Posebno mesto imaju didaktičke instrukcije kojima 
se subjekti podstiču da identifikuju probleme, da razjasne njegovo značenje, da sagledaju 
izvore nedoumica, razjasne osećaj zbunjenosti i tenzije, izazvan kontroverzom, zatim 
kojima se regulišu i kontrolišu postupci , planira ponašanje i uredjuje drugi niz 
pojedinosti, što vodi ka rešavanju problema. 
 
U pomenutim  ranije izvršenim istraživanjima ovo je potvrdjeno nadjenim razlikama na 
različitim uzrastima koji su posmatrani. 
 
Medju značajnije nalaze ovoga istraživanja spada i   veza metakognitinvih reakcija i 
intelektualnih  sposobnosti (r=0,56).Ova značajna veza manifestovala se i u efikasnosti u 
rešavanju problema. Vezu izmedju ovih dveju varijabli, tj. značajnu razliku u efikasnosti 
u rešavanju problema u korist intelektualno superiornijih posmatrali smo još  iz jednog 
ugla. Ispitanike smo prema broju manifestovanih metakognitinvih reakcija podelili na tri 
kategorije.U prvoj su bili studenti koji su imali pet i više meta-iskaza 
( najbolji-n= 76 ;23 %), u drugoj su bili oni koji su imali od tri do pet meta – iskaza 
( n=165;40%), a i trećoj je bilo 124 studenta sa manje od tri meta- iskaza(38%). T- testom  
za nezavisne uzorke  ispitivana je razlika izmedju onih sa najvišim i najnižim skorom u 
metakomponentama. Utvrdjena je statistički značajna razlika u korist ovih sa najvišim 
skorovima u metaiskazima.Razlike su se manifestovale u intelektualnim potencijalima, 
uspehu u rešavanju problema i u kreativnosti. 
 
Nakon ovoga proveravali smo ( regresionom analizom) udeo metakomponenti u varijansi 
skorova. Nadjeno je da metakognitivne komponente objašnjavaju oko 21% varijanse 
skorova. 167 Interesantno je da je procenat objašnjene varijanse u ovom i u ranijim sličnim 
istraživanjima na različitim uzorcima sličan. Intelektualne sposobnosti su objasnile oko 
29%, a doprinos kreativnih reakcija ni u ovom istraživanju nije statistički značajan. 
Kreativne reakcije studenata intresantne su zbog problema koji su u ovom istraživanju 
rešavani,a koji su tražili divergenciju.Dakle, bio je značajan odnos  rešenja i kreativnosti 
studenata. Zavisnost ove veze statistički je potvrdjena( r= o,39 na 0,01), iako se 
kreativnost izgubila u regresionoj analizi.Na iste smo nalaze i ranije nailazili. Spremni 
smo da verujemo da se ova veza stopila sa intelektualnim potencijalima., tj. da su se 
kreativne reakcije stopile sa intelektualnim  aktivnostima.  
 
Ovo nas upućuje na zaključak da se pored posmatranih varijabli kao značajne za 
rešavanje problema kriju i druge. Aovo dalje otvara mogućnosti da se na metakogniciju 

                                                           
167 U ranijim istraživanjima su metakognitinve sposobnosti objašnjavale I do 25 % varijansi skorova u 
odnosu na varijable : intelektualni potencijali,pol,školski uspeh, reativne reakcijei uzrast.( videti ranije 
pomenuta istraživanja autroa ovoga rada). 
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gleda kao na samosvest koja izgleda ima značajno mesto u kognitinvom ponašanju , ali 
ne i autonomno. 
 
I nakon ovoga istraživanja , tj. traganja za identitetom metakognicije ne možemo se 
odlepiti od osnovne definicije ovoga pojma« kognicija o kogniciji«, iako nam ona kao što 
smo nalazima ovoga istraživanja već videli, ostavlja i dalje prostor  za primedbe da je 
ovakvo njeno odredjenje tek osnovna identifikacija metakognicije kao kognitivnog 
fenomena. Preciznije odredjenje njene supstance, i pored nekoliko identifikovanih 
osnovnih sadržaja, nismo, nažalost,ni nakon ovoga pokušaja uspeli bliže da fokusiramo. 
 
Kao jedno od objašnjenja za ovo nameće se razmišljanje o činjenici da su problemi koje 
su studenti rešavali bili otvoreni, tj. dozvoljavali su originalnost rešenja, a ovo dalje znači 
i podrazumevanu originalnost, intuitivan pristup i sl., što je možda uzrokovalo činjenicu 
da studenti nisu mogli da kontrolišu sopstvene kognitivne strategije, te su kognitinve 
reakcije imale automatski karakter. 
 
 
Nakon ovoga nalazi o pozitivnim korelativnim odnosima izmedju metakognitivnih iskaza 
i didaktičkih instrukcija, kojima su one podsticane i postizani veći efekti na 
kriterijumnskim zadacima vode ka zaključku o značaju  diaktičkih instrukcija za 
provociranje meta iskaza. U faktorskoj analizi diaktičkih instrukcija efikasnih za 
provociranje meta- iskaza nadjeno je 10 faktora  u koje su se svrstale posmatrane 
instrukcije( korišćeno je 67  instrukcija) . Njihovi sadržaji mogli bi se svrstati pod sledeće 
nazive: 

- klasifikovanje , 
      -     kontrola informacija, 
      -     analiza grešaka, 

- podsticanje na fleksibile pristupe, 
- formulacija objašnjenja, 
- vraćanje na date informacje, 
- analiza značajnih momenata, 
- procena mogućnosti da se dodje do cilja, 
- pregled prethodnih strategija, obrazaca, 
- dodatno promišljanje o odnosima i situaciji. 

 
Na kraju pregleda osnovnih nalaza osvrnimo se na teorijsku osnvu , Sternbergovu 
trijarhijsku teoriju intelektualnih sposobnosti, kojom smo i mi kao i drugi mislili da se 
mogu objasniti kombinovanja intelektualnih  aktivnosti.Nažalost ova nam teorija nije bila 
dovoljna da da precizno sagledamo načine kombinovanja kognitivnih aktivnosti. Studenti 
ih često nisu bili svesni, ili su iščezavle i  vraćale se, smenjivale jedna drugu bez nekog 
reda, kombinovale na različite načine, a izgleda i dosta zavisile od konteksta, problema , i 
ovim potvrdile neponovljivu složenost kognitinvih procesa i nemoć preduzimanih 
metodoloških pristupa. 
 
Na kraju ovoga empirijskog dela nameće se kao zaključak konstatacija da se  
metakognitivne sposobnosti , kao  jedan od elemenata podsticanja autonomije studenata 
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snažno opiru istraživanju, kao i činjenica da se rešavanje problema u svoj svojoj 
složenosti ne da pojednostaviti. Interakcija izmedju elemenata i mnogostruke relacije,tj. 
regulacije stvaraju nova svojstva, te zaustavljanje na jednom momentu vodi do promene 
značenja onoga što se istražuje. Ovo je , verujemo i značajan razlog što se do preciznijeg 
odredjenja psihološke«supstance« metakognicije do sada nije došlo, kao i što ovim 
istraživanjem nije u tom smislu učinjen značajniji pomak. Sternbergova trijarhična teorija 
inteligencije, kao teorijska osnova nije nam u ovom slučaju bila dovoljna u pokušaju da 
precizno utvrdimo načine kombinovanja  metakognitivnih aktivnosti:Kontekst –problem-
je izazivao različite metakognitivne komponente,odnosno različite aktivnosti koje su 
studenti nameravali preduzeti, odnosno ideje koje je trebalo preduzimati; 
metakomponente su se i u ovom istraživanju mešale, smenjivale jedna drugu, povremeno 
iščezavale, ili,pak,kombinovale na neočekivane načine, što je metakogniciju kao  
kognitnvi fenomen činilo skoro neuhvativom. 
 
Drugi zaključak , koji bi se posmatran iz ugla postmoderne didaktike mogao, takodje, 
smatrati argumentom koji joj ide u prilog odnosi se na  činjneicu da smo istraživanjem  
došli do konstatacija da postoje različiti pristupi rešavanju problema.Neki od njih su u 
jednom trenutku bili komplementarni i konfliktni. Ovim se upućujemo na razmišljanje o 
značenju mreže spoljnih informacija koju student interpretira.Student je, dakle, u našem 
slučaju sam konstruisao, ali su i informacije iz okruženja bile značajne ( interakcije sa 
novim podacima,podsticaji da se modifikuje sopstvena mentalna struktura, da se 
elaborira( reformuliše) , kao i svest o značaju ovoga za aktivnosti koje namerava da 
preduzme ( metakognicija). Dakle, mogao bi se iz ovoga nazreti  zaključak koji insistrira 
na uvažavanju konceptualnih mehanizama studenata i medjuzavisnost samoorganizacije 
učenja i okolnosti. Postojeći didaktički modeli , kao ni modeli istraživanja procesa učenja 
nisu do kraja uspeli  da sagledaju značaj metakognicije, njen uticaj na operativnost i 
mobilnost posedovanog znanja. Mi smo se u ovom istraživanju  bavili aspektom uslova 
koji potpomažu  modifikaciju prethodne mreže koncepcija.Tragali smo za elementima 
koji omogućuju efikasnu samoregulaciju. Radikalna transformacija studentovog koncepta 
u nekim je trenucima bila automatska, u drugima je išla sporo , otežavana preprekama( 
prethodno znanje...),a u trećima se javljao čitav niz konvergentnih i redundantnih 
elemenata koji su se teško koordinirali. Tako da mentalna mreža, koja se mobilisala u tim 
trenucima i povezivala studentov konceptualni okvir sa informacijama koje je imao, nije 
išla jednostavnim redosledom stvari. Spremni smo da prihvatimo stavove zagovornika 
alosteričnog modela po kojima su se unutrašnji uslovi susreli sa onim spolja, a da pritom 
nije došlo do jednostavnog kumiliranja novih informacija( znanja), tako da učenje nije 
jednostavan kumulirajući proces, nego da se mentalnim transformacijama, sa naglašenom 
motivacionom notom, proizvodi novo značenje. 
 
Prethodni zaključci išli su u prilog konstruktivističkim pristupima , teorijama kao osnovi 
promena u sistemu obrazovanja i vaspitanja. Prvi deo ovoga nalaza posebno je podržavao 
potrebe za fokusiranjem individualnog studenta. Ali, utisak je u ovom se istraživanju 
naglasila poteba za posvećivanjem veće pažnje okruženju. Uslovi koji potpomažu učenje 
videli smo imaju značajno mesto u rešavanju problama. Izdvojeno je deset vrsta 
didaktičkih instrukcija kojima se efikasno mogu podsticati mentalne sposobnosti. Lista 
faktora nismo sigurni da je iscrpljena, a time ni faktori koji učestvuj u konstruisanju 
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novih znanja.Jer znanje ne zavisi jednostavno od opštih kognitivnih struktura, nego se u 
procese učenja uključuju strategije, pa konstrukcija i dekonstrukcija, kao inteaktivni 
procesi ne mogu da ignorišu činjenicu  da postoje prethodne studentove koncepcije, da su 
one po nekim shvatanjima( alosterični modeli) prepreka za nove nivoe organizacije ideja 
i da se pored ovoga u proces rešavanja problema uključuje i mnogo multifunkcionalnih  i 
plurikontekstualnih aktivnosti,što rezultira mobilizacijom više nivoa mentalne 
organizacije, kojih student često nije svestan. Dosadašnji didaktički modeli nisu uspeli da 
objasne tokove koji stoje iza ovoga. Mislimo čak da je pokušaj da se pojedinim 
modelima, odnosno teorijama opišu tokovi konstruisanja znanja i da se onda na osnovu 
toga utvrde pricipi koji bi se koristili u konstruisanju kurikuluma kao sigurna 
orijentacija,nemoguće dosegnuti. Neki od novih pokušaja, pominjani kao tzv,. alosterični 
modeli učenja, su usvari pokušaj da se  zadje izvan konstruktivističkih modela, kojima se 
, takodje,uvažava znaćaj didaktičkog okruženja, ali mu se uloga sagledava iz ugla 
inteferencije sa konceptima koji se već poseduju. I ovde na scenu stupaju razmišljanja o  
praktičnim pokušajima intervencije na sistemu vaspitanja u našoj zemlji. 
 
Dakle, ako prethodne nalaze i komentar prihvatimo kao osnovu za odredjivanje principa 
koji bi mogli uticati na posledice u podučavanju, onda bi se u najužem okviru možda 
mogli naći sledeći: 

- student je taj koji elaborira, integriše, uči, a sve ovo čini kroz sopstveni sistem 
razmišljanja, te zato mora da se nadje u situaciji koja traži promenu koncepcija; 

- nastavnik zato mora veći deo svoje pažnje da usmeri ka didaktičkom okruženju , 
kako bi didaktičko okruženje izazivalo interferencije sa konceptima koje studenti 
prethodno već imaju( da predstavi heurističko okruženje koje može da dovede do 
interferencije sa koncepcijama studenta...); 

- didaktičko okruženje treba da uzme u obzir prethodna iskustva učenika ( znanja) i 
kontekst učenja, da uvaži individualne razlike( kognitvni stil), ali i značajne 
parametre koji moraju da se jave u didaktičkom okruženju(autentične 
konfrontacije,zaintrigiranost, konceptualni debalansi treba da navedu studenta da 
se udubi, ispituje, traga za novim podacima...); 

- metakognicija je značajan parametar koji potpomaže proces učenja; 
- mrežna integracija( organizacija koncepata) treba da je takva da podstiče 

elaboraciju adekvatnijih koncepata 
 

A da li je od ovoga prav put ka odgovorima  na pitanja koja smo potavili na početku 
ovoga teksta? Umesto odgovora pitamo se : da li su neka od rešenja, koja se već u prvim 
nagoveštajima promena našega sitema vaspitanja i obrazovanja naziru( zauzimanje za 
brisanje granica medju predmetima, zanemarivanje rasporeda časova , kao 
organizacionog aspekta struktiranja vremena,ekstremno tolerisanje pokušaja kao izraz 
podsticanja autonomije...), celovito shvatila osnovu konstruktivističkih intencija i dometa 
i hoće li uspeti transferom u praktične tokove da doprinesu njihovoj validaciji? 
Ekstremno zanemarivanje didaktičkog konteksta , kao što je već konstatovano nije 
posledica konstruktivizma.   
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                       KURIKULUM IZ UGLA PLURALIZMA KOGNITIVNOG 
                       STILA  KAO OSNOVE POSTMODERNE DIDAKTIKE 168 
  
 
      
Postmodernim misljenjem naglasen je i u didaktici poziv za prilagodjavanje na 
pluralizam stilova zivota, odnosno kognitivnog funkcionisanja. Ovo za didaktiku znaci 
zahtev da traga za individualnoscu, umesto za identitetom. Odbrana od jednostranosti, od 
prevlasti racionalnog uma sa prosvetiteljskim znacenjem pojma subjekt, kao oznaka 
postmodene didaktike, ima u osnovi zahtev za imaginacijom kojim se kultivise nova 
subjektivnost .Ni jedna forma nije iskljucena , proglasena manjkavom, ili svrstana u 
hijerarhiju prihvacenih misaonih, saznajnih i zivotnih oblika: anythhing goes ( Paul 
Feyerabend ,prema: Herbert Gudjons, Pedagogija, Educa, Zagreb, 98.). 
 
Prihvatanje pluralizma stilova u postmoderni ide i dalje od traganja za individualnoscu, 
do prihvatanja razlicitih identiteta u jednoj osobi, a izvan licnosti insistira se na zahtevu 
za sposobnoscu suceljavanja i tolerancije individualnosti  drugih( Lencen,,D., 
1992.,s.79.). 
 
Postmoderna ima u pedagogiji za sada( bar  su do  autora ovih refleksija stigla) dva 
akcenta: 
1. Onaj koja potice  od berlinskog pedagoskog kruga ( Lencen,D. ), tzv. refleksivan u 
kome je odnos teorije o vaspitanju i samog vaspitanja- prakse bitno izmenjen. Nova 
definisanja ovoga odnosa ( teoirije i prakse) kao bitnu odrednicu imaju shvatanje po 
kome nauka o vaspitanju nije vise nauka o delanju( ne daje nalog sta treba ciniti- ne 
propisuje); nasuprot tome realisticka procena institucionalnih cinjenica pretpostavlja 
postojanje nauke o vaspitanju (Lencen,D., 92.). 
 
2. Drugi ugao potice od hamburskog pedagoga Helmuta Pojkerta(H. Peukert) . U osnovi 
mu je pitanje o normativnim posledicama pedagoske interakcije-direktnije: kako 
vaspitanje moze uspeti kao interakcija, da bi i bez mentorstva odraslih i u medjusobnom 
priznavanju i postovanju, nezrelima pomoglo da sazre? 
Takodje se u ovom shvatanju smatra da pedagogija treba da razvija teoriju( i drugi, ne 
samo Pojkert).Traze se putevi potpunijeg samoopazanja i moralnoreflektovanog 
samovodjenja i samopromena, kojima bi se obuhvatile autodestruktivne tendencije, a da 
pritom slobodu ne ukidaju, vec da je osiguraju( ibidem, str. 263.). 
 
Aktuelna didaktika je pred velikim izazovom, kojim putem poci. Kognitivna psihologija 
joj danas nudi slozeniju sliku kognitivnog funkcionisanja. Sirina ove slozenosti zahteva 
siroko podrucje( neurofiziologiju, psihologiju, pedagogiju...) i naglasava da slozenost 

                                                           
168 Saopšteno na: IX editia  “Didactica international” : “ Impuls:formrmarea de capacitati= ratiunea de a fi a scolii” 
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE-INSPEKTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI CARAS-SEVERIN-
CASA CORPULUI DIDACTIC- RESITA-ROMANIA; 2ooo.g.    
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fenomena vladajuce pristupe istrazivanju  kognitivnog razvoja onemogucava da sagledaju 
sve uglove. Redjaju se drugi pristupi istrazivanju kognitivnog razvoja  na uocenim 
ogranicenjima dosadasnjih ( kognitivno-informacioni ,koji ide preko strategija koje 
kontrolisu bazicne procese do egzekutiva, koji kontrolisu strategije) i na taj nacin 
proucavanje kognitivnih procesa pomera sa brzine informacija ka strategijama. Ovim se 
tok  i organizacija sopstvenih metakognitivnih aktivnosti nastoje  vezati za pojam 
regulacije kognicije, cime se dobija intervenisuci agens , koji organizuje elementarne 
procese i strategije, dakle, vrsi funkciju humunkulusa. Ovim  smo dosli do pojma 
metakognicije( kontrolna i regulativna funkcija) kojim kognitivna psihologija pokusava 
meta- procesima, kao organizatorima elementarnih procesa, tj. njihovog  slozaja opisati 
nacin funkcionisanja intelekta. Ovim i didaktika dobija impulse za dublje bavljenje 
strategijama- metaprocesima. No, neophodno je  istaci cinjenicu da dosadasnja 
komponencijalna analiza ( Sterberg) nije otisla daleko od nagovestaja pristupa strategija- 
metaprocesa. Smatra se da je slozenost ovih procesa, njihovo prozimanje citavog toka 
resavanja zadataka, invarijantnost( javljaju se  i gube i reaktiviraju u nepredvidivim 
trenucima) u osnovi javljanja novih i jos kompleksnijih kontrolnih procesa kod slozenijih 
zadataka. 
 
Ovim je u sustini  dosadasnji metodoloski kompleks , kao i teorija o kognitivnim 
komponentama ( Sternberg) osporena, nemogucnoscu da identifikuje tok strategije 
resavanja zadataka. Ipak, smatra se da, iako ovaj teorijski pristup ne objasnjava slozenost 
organizacije kognitivnih procesa, ostaje uverenje da su metakognitivni procesi u poziciji 
da mogu da povezu i objasne vezu inteligencije sa vanintelektualnim faktorima. Utisak je 
da ce postmoderna didaktika, nemajuci nista efektnije, prihvatiti, bar za prvo vreme, 
metakogniciju, te ce sposobnosti i postignuca posmatrati ujedno, kao oblik razvijajuce 
ekspertize 
 ( inteligencija), a time je u kontekstu drugog  od prethodno  pomenutih uglova , iz koga 
se na poostmodernu pedagogiju, pa i didaktiku gleda  kao na teoriju ciji je zadatak da 
trazi puteve potpunijeg samoopazanja i samovodjenja do samopromena.  
 
Didaktika, takodje, prihvata ove nove pojmove i nastoji ih situirati u adekvatan kontekst. 
Iz ovoga ugla zvuci znacajno pitanje koje je u osnovi ovoga teksta: da li je moguce 
uvaziti pluralizam kognitivnog stila ucenika pri strukturisanju kurikuluma? 
 
Poznato je da se stilovi kognitivnog funkcionisanja razlikuju. Po Olportu- stil je covek. 
Ali sta sa tim? Koliko je ta cinjenica o razlikama upotrebljiva, odnosno koliko se moze 
uklopiti u postmoderno prihvatanje pluralizma stilova? Znaci li njihovo upoznavanje 
mogucnost tolerancije individualnosti ili nesto drugo? 
 
Nalazi jednog od nasih istrazivanja  mozda mogu posluziti za razmisljanje po 
postavljenim pitanjima. U eksplorativnom istrazivanju ispitano je  14o maturanata 
gimnazije, koji su se isticali po kognitivnim sposobnostima ( iznad 95. percentila na 
testovima inteligencije- Bine Simon i dr. i na baterijama testova kognitivnog stila- 28 
testova sa 120 zadataka u kojima su dominirali oni koji su se odnosili na otvorenost duha, 
originalnost ideja, edukciju, prostorni razmestaj figura i sl.).  Izdvojeni nalazi su sledeci: 
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- Faktorska deskripcija identifikovala je strukturu sa 1o dimenzija kognitivnog stila. 
Njihova kombinacija daje individualno identifikovanu kognitivnu strukturu ucenika. 
Stvaralastvo je identifikovano kao multivarijantna varijabla. Kognitivni stil pojedinca 
razlikuje se u zavisnosti od intenziteta manifestiovanja odredjenih dimenzija  
elemenata; 

-  Sa podrazumevanom “hipotezom praga” izdvaja se imaginacija kao pouzdan 
indikator kreativne produkcije; 

-  Klaster analiza odnosa kognitivnog stila i posebno strukturisanih nastavnih sadrzaja 
konstatovala je sedam grupa sa vecim ili manjim stepenom korelacije; 

-  Veliki broj varijabli ima potpuno slaganje, dakle, tesne veze.Ilustracija: 
divergentnost kao dimenzija kognitivnog stila potpuno se slaze sa: anticipacijom 
posledica, sastavljanjem problema na osnovu postojecih ideja, pronelazenjem dokaza; 

- No, uocene veze kognitivnog stila i nastavnih sadrzaja nisu dovoljne da se njima 
rukovodimo u izboru sadrzaja,jer se kao znacajan element istakla i struktura 
prethodnog iskustva i nivo slozenosti sadrzaja zadataka; 

- Sadrzaj, gradivo koje se uci i njegova struktura razlicito pogoduju odredjenom slozaju 
kognitivnih sposobnosti, odnosno vrsti kognitivnog stila, ali ovo nije dovoljno da 
objasni svu varijansu. Utisak je da se na putu od manifestovanja kreativnih 
sposobnosti darovitih do njihovog pretvaranja u kreativno postignucce nalaze jos 
brojni faktori koji su znacajni za ostvarivanje originalnih ideja. Neki od njih 
identifikovani su u crtama licnosti: duboko interesovanje za problem koje okupira 
citavu licnost i traje, noseno nhemirom, uz potpunu posvecenost pitanju sve dok se ne 
resi i sl. 

 
Mozda bi posle navoda prethodnih nalaza , uz pitanje koje je u osnovi ovoga teksta 
moglo stajati i pitanje da li je neophodno respektovati pluralizam kognitivnog 
funkcionisanja ucenika pri strukturisanju kurikuluma , jer  kao sto smo naveli razliciti 
sadrzaji traze razlicite slozaje kognitivnih sposobnosti, dakle, razlicite kognitivne stilove, 
te iako ih ucenici nemaju manifestovane u znacajnoj meri, dobro je provocirati im 
sposobnosti kojima se one formiraju.  
 
Na kraju, utisak je da cak i da se dodje do didaktickih modela kojima bi se mogao uvaziti 
pluralizam kognitivnog stila pri strukturisanju kurikuluma, trebalo bi voditi racuna o 
meri, kako se ne bi u interakciji , uz velike slobode izgubilo samoopazanje, 
moralnoreflektovano samovodjenje , samopromena i drugi proklamovani ciljevi 
postmoderne pedagogije , pa i didaktike.  
 
 
 
 
    

  UTICAJ   METODOLOŠKIH PARADIGMI NA DIDAKTIČKE KONCEPCIJE  169 
 

                                                           
169 Rad je saopšten na VIII ,edjunarodnom simpoziju - Zilelor Academice Aradene - pod maslovom - 
Didaktik vom Aspekt der gegevärtigen metatheoretischen Diskusionen angeschen. Organizator skupa- 
UNIVERSITATEA DE VEST-VASILE GOLDIS-ARAD COLEGIUL UINIVERSITAR ŠEDAGOGIC-RUMUNIJA, MAJ 1998. 
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     Današnja didaktika, kao, uostalom, i pedagogija sve češće postavlja pitanje 
proverenosti naučnih koncepata , kojima se, prema često navodjenim utiscima, ide u 
jednostzranost sa puno posledica.  170 Da bi se pitanje uticaja različitih naučnih 
koncepata ( metodoloških paradigmi) na didaktičke koncepcije, orijentacije, modele  
učinilo jasnijim , pokušaće se najpre blize posmatrati shvatanje same nauke ( 
metateorijski pristup),a potom će se sagledavati i značenje savremenih metateorijskih 
diskusija za didaktiku.i 
     Naivni realizam, kao prvi odnos, onoga koji shvata, prema svetu, obuhvata utiske 
kako se javljaju, sa pretpostavkom da se ova iskustva mogu uopštiti. Protivrečna 
iskustva nisu mogla istaći stav da načini posmatranja variraju i da tako mogu proizvodi 
saznavanja da budu različiti, čak i kod istog polozaja objekta. Predrasude su , dakle, 
interpretirale takozvanu stvarnost sa jednoznačnim zahvatanjem. No, vremenom je 
saznajno-kritičko pitanje :" Nije li sve što nam se 'čini ' samo privid?" isticalo u prvi 
plan naučni interes saznajne sigurnosti i time počinje novo shvatanje nauke  : ne više 
sistem pojava koji uredjuje i objašnjava , nego refleksivna veza sa uslovima našeg 
saznavanja. Subjektivni kriterijum saznavanja postaje sada omiljena mera za naučnost. 
       Dalji pravac ovih kretanja dolazi dotle da se intesubjektivna proverljivost dobija u 
svim oblastima merljivosti, a ovo po oceni mnogih171 ide na štetu nauke , pre svega, 
tako što vrednovanja treba da ostanu isključena iz oblasti nauke i predata " logici 
odlučivanja "( po pravilu preko odlučivanja većinskih mišljenja). Još dalje doseze druga 
konsekvenca koja proizilazi iz apsolutizacije relativizma ( saznajno-kritički aspekt 
teorije saznavanja prema kome mi ne mozemo znati da li našim univerzalijama 
odgovara nešto objektivno). 
       No, utisak je da se danas već javljaju kritička distanciranja od ove naučne 
koncepcije, uz utisak o njenim negativnim konsekvencama koji se pojačava. Osim toga, 
ne zaboravljaju se ni slabosti empirijskog pristupa, te se , takodje, konstatuje i sledeće: 
postupak empirijskog uporedjivanja podataka vodi nastavljenoj separaciji i izolovanim 
oblastima delova koji kao posledica metodološke apstrakcije nepovezano stoje jedni 
kraj drugih. Smatra se da ovaj pristup ne odgovara prorodnim odnosima, obliku, 
strukturi, celovitosti, posebno ne društvenoj sferi zivota , koja je sva u znaku 
medjuzavisnosti , integracija i koju je teško obuhvatiti dok je u stanju nepovezanih 
pojedinosti. S toga se   i dalje ,kao na jednostrano, gleda na shvatanje  kojim se kvantitet 
pretpostavlja kvalitetu, analiziranost detalja sklopu celine, a empirijska merljivost 
navodi naspram aspekta značenja, tj. smisla.172 
        Savremena naučno-teorijska diskusija, inače, još nije prešla opis ove problemske 
situacije. Jednostranosti koje leze u redukovanoj naučnosti se ,doduše, ponegde 
uočavaju, ali metodološki još nisu dovoljno rešene, ako se izuzmu opšti pozivi na " 
interdisciplinarnost" i " integraciju", koji , doduše, artikulišu vazan zahtev , ali još ne 
daju upotrebljiv instrumentarijum.173 Za opštu didaktiku ovo znači da je potrebno da se 
prvo nadje njeno logičko mesto unutar ovih različitih koncepata nauke i da se 
prodiskutuju njihove posledice. 

                                                           
170 Geisler,E,Allgemeine Didaktik, Ernst Kllet, Stuitgart, 96. 
171 Ibidem 
172 Ibidem 
173 Ibidem 
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          Didaktike smeštene u prvo shvatanje nauke bile su tzv. nauke o nastavi u kojima 
su subjektivna iskustva unošena u sistem koji se zasniva i odatle opet izvedena i u 
obliku uputstava predavana dalje. Današnje predstave ovakve pouke o nastavi 
označavaju kao prednaučne , iako se mnogi didaktičari ne slazu sa ovakvim 
shvatanjima., smatrajući da su iskustva, koja stoje u osnovi ovih pouka, uneta u sisteme  
koji razjašnjavaju didaktičke pojave. Sistematizovana subjektivna sikustva bila su 
značajna za uopštavanja i bez kriterijuma empirijske zasnovanosti. 
        Novija shvatanja o nastavi išla su novim putem. Za naučna zasnivanja didaktičkog 
delanja irelevantna su lična iskustva. Prema ovome, vrednovanja su isključena iz 
naučnog diskursa. Didaktički komentar ovoga je često sretana konstatacija : "  Ciljevi 
učenja se kao postavke ne mogu izvesti ili izraziti naučnim metodama ".174 Otud imamo 
kod mnogih didaktičara negiranje pretezno normativnog odnosa didaktičkih odluka ( pa 
su pitanja ciljeva učenja izbegavana ili zamagljivana nagomilanom empirijom ili 
organizacionim problemima). Takodje, je prisutna tendencija da se metodološka pitanja 
premeste u metateorijske sfere ( omiljene u poslednje vreme), a teorije se nabrajaju i 
uporedjuju, a malo proveravaju. Često se nailazi i na konstataciju da se formalnim 
objašnjenjima izbegava pitanje sadrzaja.175 

 
 

                                        Pluralizam u didaktici 
 

  
         U savremenoj didaktici značajno je još i pitanje okretanja vrednostima, koje zadire 
u suštinu jedinstvenosti javnog školskog sistema, ugrozava osnove tradicije kojoj se u 
ime pluralizma osporava ligitimitet i sl. Tako tumačenja ovoga zamišljaju isparcelisan 
školski sistem prema pogledima na svet, a odricanje mogućnosti ostvarenja normativne 
didaktike pretvoreno je u princip i tako didaktiku , čak i čitavu pedagogiju dovelo do do 
pitanja čiji značaj još nije  do kraja sagledan : kakvo mesto pripada pluralizmu unutar 
organizovanja nastave, pre svega iz aspekta ciljeva i sadrzaja. Danas se sve više ovo 
sreće u literaturi zapada , kod nas još , doduše, neodredjeno, više nagoveštajno , bez 
konkretnih odluka i pedagoških uredbi i obrazlozenja ovako nešto se tek nagoveštava. 
        Pitanje pluralizma u društvu u didaktičkoj stvarnosti isključuje normiranje i 
obaveznost. Znači li to da autori koji naginju ka neograničenom pluralizmu prihvataju 
ideje koje u osnovi imaju anrhiju kao princip višeg reda i u kojoj meri u ovom kontekstu 
ima smisla pitanje obaveznog konsensa o vaspitanju i obrazovanju, školi i nastavi, 
sadrzajima i postupcima ? 
           Naša didaktička stvarnost još se zasniva na konsensu sadrzaja i ciljeva, za koji 
smatramo da trpi od nedostataka pluralizma, autonomije,emancipacije i sl. No, nemačka 
didaktika je već u fazi kad preispituje svoje tokove koji su otprilike na putu ka 
kvalifikaciji isuviše formalnog konsensa , a sadrzajno je, nasuprot tome, već odavno 
ovaj konsens nestao, te stoga, smatraju mnmogi, legitimitet njihovog javnog školstva je 
već izgubio ubedljivu osnovu. 176  
 

                                                           
174 Ibidem 
175 Ibidem 
176 Ibidem 
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         EVROPSAKA OPŠTA DIDAKTIKA POD UTICAJEM  
            SAVREMENE FILOZOFSKE DISKUSIJE 
 

 
        Evopska opšta didaktika je pod uticajem filozofske diskusije ovog vremena 
napustila naučno-teorijsku tradiciju didaktičke misli u kojoj je prevladavala tzv. 
"didaktika zatvorenog tipa" , analitička- empirijski zasnovana i da je nasuprot ovoj ( 
elementarističkoj, strukturalno orijetisanoj sa instrumentalnim značajem) na 
Habermasovom modelu interesa formirana " otvorena didaktika" , koja se svesno kreće 
u fenomenološko-antropološkoj, mozda i holističkoj tradiciji misli i koja je otvorena za 
nestalne forme prakse, ideje i slučajeve koji i nastavniku priznaju veću slobodu i 
kompetentnost i koje su zainteresovane za učenika u njegovoj individualnosti i 
društvenoj sposobnosti za delanje .177  Ovako emancipatorno usmerene didaktike 
okrenute su ka učeniku i ovo ide dotle da " didaktike orijentisane ka učeniku" 
protivureče same sebi, jer fenomenološki pristupi u savremenoj didaktici otezavaju 
formulisanje opštih struktura i elementa iz kojih se prema ovim shvatanjima i ne mogu 
dedukovati uputstva za praksu, jer " didaktike orijentisane ka učeniku" imaju različita 
shvatanja učenika. Time ove didaktike dobijaju ličnu notu, praktično-interaktivnu, 
društveno-emancipatornu i sl. Iz ovog ugla, fenomenološki orijentisan nastavni proces 
mora da proizadje iz prediskustva učenika i da se odatle ide ka shvatanju i uopštavanju , 
a osnovni zadatak nastave je tematizacija naukom dokazanih shvatanja po aspektima  
iskustva. Ovo dalje znači da je nastava polje iskustva od posebnog i konstitutivnog 
značaja za samointepretaciju i interpretaciju sveta učenika. 178  Učenje se, dakle, odvija 
u znaku susreta pojedinca sa sadrzajem i samim sobom, sticanja iskustva i znanja kako  
da ih formulišu . Predmetni sadrzaji su prilično nefiksirani,a didaktički problem je u 
tome da se stvore mesta povezivanja koja će učenike podstaći na " suodredjeno" učenje. 
Bitna je konstatacija da je aspekt odnosa ovde shvaćen samo strateški , iako mnogi 
autori misle (Vaclavik,72) da se oni mogu odvojiti samo u metodskom i teorijskom 
smislu.179ii 
      U osnovi ovakvih shvatanja je postulat funkcionalno-kritičkog procesa 
demokratizacije u školi i društvu. Iz ovoga, naime, nastaje " didaktika orijentisana ka 
učeniku" , koja nastoji da uključi u planiranje i stvaranje procesa institucionalnog 
poučavanja i učenja one kojih se to učenje tiče i to da pokuša da praktikuje 
samoodredjivanje i suodredjivanje i da omogući samoodgovorno i suodgovorno 
delanje.180 
Ali, ovako argumentovana didaktička orijentacija ne insistira baš potpuno na tome da se 
u igru uvedu i društveni sklopovi individualnog delanja , te da u integrisanom i 
uravnotezenom sklopu realnosti aspekt odnosa i sadrzaja dodje do demokratskog 
samoshvatanja društva ostvarivanjem samoodredjenja i susodredjenja u instituciji škole 
kao subsistemu. U ovom smislu imamo postulate komunikativne didaktike Šefera i 
Šalera u kojima je ličnost u vezi sa emancipatornim postulatom osnova otvorenog 

                                                           
177  Kron,F.W. Grundwissen Pädagogik , München, Basel: E. Reinhardt, 96. 
178 Ibidem 
179 Ibidem 
180 Jarmoščik, prema : Kron,F.W., op. cit. 
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kurikuluma. Dakle,ekstremne tendencije relativizacije sadrzaja i vrste učenja mogle bi 
se u smislu tendencija uzeti kao predznaci pravca " otvorene didaktike". Metateorijske 
rasprave u orijentaciji didaktike otvorene ka učeniku traju već godinama. Za nas je 
značajno da se na našu didaktičku scenu još nisu u punom vidu javile njene prave 
manifestacije. Ali je ova činjenica značajna zbog toga što se u vreme ozbiljnih 
promišljanja o potrebi restrukturisanja institucionanog vaspitanja i obrazovanja kod nas 
u Jugoslaviji sve češće čuju formulacije koje u osnovi sliče postulatima koje smo već 
prethodno naveli.181 Dobro je da smo u izvesnom smislu samo informativno , dakle, sa 
strane pratili ove tokove u evropskoj didaktici; sad smo u prilici da imamo njihova 
iskustva, jer se nemačka didaktika već dosta kritički osvrće na neka od pitanja, posebno 
na pitanje otvorenog kurikuluma i odnosa koji bi njemu odgovarali. Tako se u diskusiji 
ovoga pitanja, pre svega , dakle, u nemačkoj didaktici 182 konstatuje da je pitanje 
učestvovanja učenika u planiranju dosta staro ( Djuj, Keršenštajner, Montesori, Herbart 
i dr. ). Ali se novijim, politički obojenim, pozicijama  temi daje takav zamah da je toj 
pozadini već potrebna kritička analiza i to, smatra se, pre nego što se obradi u uzem 
didaktičkom okviru. Osvrnimo se kratko na nekoliko tačaka ove analize, jer one dobro 
ilustruju savremene didaktičke tendencije u metateorijskim krugovima. 
 
 
 
                         Kritička analiza u savremenim didaktičkim tendencijama 
 

 
        Pomenimo najpre da je diskusija često usmerena  omiljenom misaonom figurom u 
savremenim didaktičkim koncepcijama za koju se smatra da još nije dovoljno 
objašnjena. Reč je o " samoodredjenju". Ističe se da se " samodredjenje" ne javlja samo 
kao najvazniji cilj pedagoškog procesa, nego šire kao jedino vazeći organizacioni 
kriterijum. Tako nastava ne treba samo da se završi samoodredjivanjem , nego da ga 
ovde i sada omogući; prema ovom shvatanju samoodredjenivanje se moze ostvariti 
samo ako se odmah manifestuje. Ovim se, naravno, odustaje od vaspitanja i obrazovanja 
u njihovom klasičnom shvatanju.Kritike dalje ističu da je pojam " samoodredjivanja", 
kao i " emancipacija" nedovoljno objašnjen, a već se " izlizao". Smatra se , naime, da 
kritićki nije analizorano u kom odnosu stoji " samoodredjivanje" prema ostalim 
pojmovima-"individualnost", "ličnost", niti je ona postavljena u odnos sa ens sociale. 
       Posebna kritika upućena je promeni  u samom pojmu samoodredjivanja; smatra se 
da je njome nastala opasna ekvivokacija. U obrazlozenjima se nailazi na konstaciju da 
je filozofiji neokantovaca ( Natorp i dr. ) samoodredjivanje značilo samoodgovornost za 
kvalitet moralnog delanja , a time se u Kantovom imprativu " poštovanje zakona" 
ogledalo  : U sposobnosti da se razlikuje izmedju naklonosti i obaveze, pokazuje se 
najviša kvalifikacija osobe. 183 

                                                           
181 Videti: Trnavac, N., Opšti pogled na razvoj školskih programa, "Inovacije u nastavi", Učiteljski fakultet, 
Beograd, br. 4-97.; Ratkovi, M., Naša osnovna škola i promene u njoj, "Direktor škole", CURO, 
Beograd,br.4,97; Bandjur, V., Kritičko-metodološko utemeljenje metodike vaspotno-obrazovnog rada, 
"Naša škola", Banja Luka, br. 3-4, 97. 
182 Geisler,E., Allgemeine Didaktik, Ernst Kllet, Stuttgardt, 96. 
183 Ibidem 
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         U savremenom shvatanju, samoodredjivanje se pretvara u prevlast naklonosti. Ne 
obaveza, radost vlada scenom. Samoodredjenje time dospeva u oblast apsolutne 
omiljenosti, ali istovremeno ostaje jedini kriterijum. Tako se dalje " samoodrejdenje", u 
smislu Kantovog imperativa posmatra kao otudjivanje osobe od svega što je vezano sa 
obaveze, te odatle nastaju zahtevi za novom "pedagoškom autonijom" iz kojih prozilazi 
i " otvoreni kurikulum". I tako dignut do dogme , otvoreni kurukulum trpi danas sve 
više kritike. Smatra se da ukoliko sistematika udje u igru, onda se ne moze odreći 
racionalne svrhe u izradi kurikuluma. I obratno, ukoliko se insistira na posebnim 
tezištima interesovanja , otvoreni kurikulum ima prednost. I tako dalje, ova diskusija o 
meri individualnog delovanja na račun društvenosti , iz ugla didaktike i njenih tema ( 
kao što su diskutovane : otvoreni kurikulum,samoodredjenje i dr.) još traje, a njeni 
obrisi sve više liče na zaključke poput onih koje i drugi, van ovih tokova, dakle, sa 
distance, o svemu ovome imaju, i po kojima postoji opasnost da individualizam postane 
dominantna karakteristika našeg vremena, jer" preti ozbiljna opasnost da njegovo 
zahuktalo produciranje ugrozi društveni karakter ljudskog bića" .184 Zato se sadašnje 
diskusije, recimo, pitanja kurikuluma , često završavaju konstatacijom: da se kultura 
nekog vremena, dovedena na pojmove, izrazava u njegovim naukama, čiji sistem ne 
treba odrzavati radi samog sebe, nego vezano za sposobnost delovanja osobe koja je 
sposobna da odlučuje, te  se odredjeni nastavni sadrzaji izvode iz pomenutih duplih 
dimenzija. 
       Najzad, nije li suviše slobodno upitati se u kojoj meri ovo davanje prednosti 
tonovima anarhističke epistemologije ima oznake izbegavanja svakog dogmatizma 
metode i teorije, dogmatizma obrazovanja racionalnog pojma i racionalističke metode, 
svakog principa mišljenja koji se ne menja i sl.?Dakle, stoji li ovo shvatanje na 
stanovištu poperovske filozofske orijentacije koju zastupa i Fojerabend185, ističući stav 
da postoje načini da se u različitim kulturama, tradicijama i istorijskim epohama 
stvaraju različite paradigme racionalnosti, koje uvode nove paradigme , zabrane, 
preformulaciju i sl. Ili, ti napadi na dogmatizam  moderne naučne misli nisu otišli dalje 
od sumnji u dosadašnju misao? Mozemo li mi danas sumnjati u  sposobnost moderne 
nauke da svoju filozofiju, sposobnost samokritike i samokorekture stavi u sluzbu svoje 
nedogmatske prakse, koju zasniva na stavu da sve metodologije i one najjasnije i 
najistinitije imaju svoje granice? I na kraju se sloziti s' Fojerabendovim stavom 
izrazenim u pravilu " Anything goes"( " sve je moguće") i tako izraziti teorijski 
pluralizam, koji nadilazi, relativizira i ono što smo kao refleksije iznosili na prethodnim 
stranicama, odnosno slaganje s većinom kritičkih tonova  u diskusiji savremenih 
didaktičkih tendencija, tj. nerazjašnjenih, nesagledanih posledica? 
 
 
 
 
  

 
 

                                                           
184 Kostić,N., Prolegomena sociologije razanja uma, Inovacije u nastavi"Inovacije u nastavi", Učiteljski 
fakultet, Beograd, br. 4-97. 
185 Feyerabend, P.,"Veselin Masleša", Sarajevo, 87. 
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             PROBLEMI DIDAKTIČKIH ISTRAŽIVANJA 
                 (  metodološke mogućnosti i ograničenja ) *                                                                                                 
                  

11 
  
* Rad je saopšten na VII editii a Seminarului International -Didactica- u organizaciji- MINISTERUL EDUKATIEI NATIONALE - 
INSPEKTORATUL SCOLAR AL JUDETUL 

  
 
   
          Nove metodološke tendencije u savremenoj naučnoj misli i u didaktici znače 
pojavu altenativnih intelektualnih orijentacija sa predznacima kritike sirovog empirizma, 
pozitivističkog načina primene tehničkih metoda i dr. Ktitikujući tehnicizam, pseudo 
konkretnost, reifikovanje...novi metodološki pravac prihvata kritičku analizu, sliku 
celine, upotrebu metodološke aparature za poniranje u dublje slojeve celine...I tako su se 
ultrakonzervativnim teorijama, za koje se smatra da su se suženim poljem saznanja, 
polarizovali novi vidici spoznaje i humanistička polazišta, nove vizije intelektualnih 
perspektiva , kao što su opšte sistemske teorije, fenomenologija... 
  
 Tako je na osporavanim svojstvima tradicionalne metodološke paradigme nastala nova, 
sa oznakama sinteze naivnog i ortodoksnog istraživanja. Glavna odrednica ove sinteze je 
sistematsko, strogo  traganje ka istini, koje ima jače naglaseno nastojanje da prethodne i 
naknadne delove istraživanja ukljuci u proces, tj. da teži ka suštini. I stvarajuci kontekst 
za tezu ovoga teksta, dodajmo još da insistiranje na sintezama u novoj istraživackoj 
paradigmi( objektivno-subjektivnoj , kako je mnogi nazivaju) ima funkciju povezivanja 
elemenata, pojedinosti u celinu, kako bi se došlo do odnosa elemenata i funkcije tog 
sistema. 
        Tako danas već imamo i statističke postupke, recimo, meta_analiza1, kojima se 
kvantitativno objedinjuju empirijski nalazi dobijeni u nezavisnim studijama, što u osnovi 
ima težnju da integrise nezavisno dobijene podatke o jednom području. Ovo je za 
metodologiju značilo veliki korak dalje, ili se bar misli da  spoj fenomenologije i empirije 
čini vise od bilo koje od ovih pojedinačno, te da predstavlja kvalitativni napredak za 
istaživačku misao. 
          Didaktička istraživanja , imajući u osnovi isti trend, poslednjih 2o-tak godina 
preispituju sopstveni interpretativni okvir i staju na stanovište da je potrebno više pažnje 
posvetiti kontekstualnoj zavisnosti tumačenja. Ovo je dalje podrazumevalo stalnu potrebu 
za menjanjem, zasnovanom na svesti o postojanju više načina da se smisao artikuliše, 
zavisno od usvojenog horizonta tumačenja( ontološki, aksiološki ugao), tj. prihvatanje 
stanovišta da na objašnjenje bitno utiče kontekst ciljeva i razumljivosti. Tako se didaktika 
u savremenim metodološkim tokovima našla u situaciji da dobije satisfakciju za svoja 
insistiranja na preispitivanju mogucnosti širih zahvata, holističkih pristupa shvatanju 
ličnosti i odnosa sa kontekstom. Metodologija je potisla prethodna značenja spoljašnjih 
činilaca u objašnjavanju pojava i dala značaj svesnom, svrsishodnom delovanju subjekta, 
a ovo je za didaktiku značilo traganje za novim didaktičkim modelima, za teorijama koje 
su nastojale da spoje kreativnost i slobodu spekulativnog mišljenja i mogucnosti 
empirijske provere. 
           I, u ovim koracima samorefleksije- preispitivanja metateorijske osnove same 
didaktike, preispitivane su, pre svega empirijske koncepcije, kao i pojmovi nastali u njoj i 
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stvarani novi, čija  je struktura trebala da prevazidje parcijalnost, da obuhvati složenost 
realnog fenomena, strukturu procesa i to u odnosu na prethodno pominjanu 
kontekstualnost i intencionalnost. Metodolozi su prihvatljivo rešenje videli u hipotetičkim 
konstruktima , kao novim pristupima pojmovima, koji imaju tendenciju da obuhvate 
strukture, a ne da fiksiraju jednostavne varijable, dakle, treba da omoguće razumevanje 
složenih procesa . I tu sad nastaje problem koji bi izražen u obliku putanja mogao 
glasiti:Mogu li istraživanja struktura(       hipotetičkih konstrukata) biti toliko efikasna da 
omoguće sigurno"uklapanje"  detalja u neposrednom stvarnom funkcionisanju sistema? 
Ili da ga, možda, drugacije postavimo:Nije li suviše očekivati da ce nalazi o strukturama, 
konstruktima davati dovoljno konkretne slike, preciyne podatke na osnovu kojih ce se 
moci predvidjati funkcionisanje elemenata? I , utisak je da , opštost konstrukata može da 
omogući uočavanje trendova, opštih tokova, karakterističnih svojstava, ali da neposredne 
didaktičke aktivnosti predstavljaju specifične poteze koji zahtevaju sigurno poznavanje 
situacije, elemenata, detalja, kako bi didaktičko vodjenje bilo što efikasnije. Ovim bi se 
izrazila ograničenja za mogucnosti istraživanja kakve se trenutno vide u hipotetičkim 
pojmovima. Kao ilustraciju navodimo primer kognitivnog stila. Jedno naše predjašnje 
istraživanje1 konstatovalo je da se utvrdjivanjem diemnzija kognitivnog stila može doci 
do karakteristika kognitivnog funkcionisanja, a to znaci do sklopa svojstava, ne samo 
kognitivnih, koje odredjuju specificnost ponašanja u kognitivnim situcijama ( 
emocionalni sklopovi, crte ličnosti, intelektualna svojsta...), ali da je to tek prvi korak u 
primeravanju didaktičkih strategija kognitivnom stilu učenika. Naime, koliko je složeno 
pitanje identifikacije kognitivnog stila, isto je toliko, ako ne još složeniji svaki sledeći 
korak, tj. odredjivanje podsticajnih sadrŽaja, koji ce provocirati strukture i u skladu sa 
ovim birati didaktičke instrukcije koje ce direktno povezivati sve ove činioce u sistem, 
stvarati kontekst za manifestovanje pozitivnih dimenzija svakog činioca ponaosob 
(kognitivnog stila, sadržaja, didaktičkih instrukcija, strategija učenja i sl. ). 
          Za argumentaciju, kojom pokušavamo više da dokumentujemo problem nego što 
mislimo da je moguće ozbiljnije zasnovati tezu koja je u podtekstu problema, pa i čitavog 
ovog teksta (jer ovo trazi šire i dublje poniranje u problem i njegovo dokazivanje) , 
dodajmo još i nalaz kojim je utvrdjeno da pojedinci sa odredjenim dimenzijama 
kognitivnog stila, dakle, specifičnim sklopovima različito reaguju na odredjene strukture 
prioblema, zadataka, ali  i da  je vežbanjem moguće razvijati one dimenzije kognitivnog 
stila koje su manje manifestne ( razvijene), a podrazumevane su u odredjenim zadacima. 
Dakle, složenost potreba i mogućnosti neposrednih didaktičkih situacija traži složene 
pristupe u intervencijama, složenost didaktičkog delovanja, koje sadašnja metodološka 
aparatura ne može da prati, jer su hipotetički konstrukti tu tek za markiranje opštih 
struktura, koje za neposredne tretmane nisu sasvim dovoljne, tj. traže  i "bliži plan" . 
 
 
    Kontekstualna zavisnost tumačenja-interpretativni okvir diskusija 
              o aktuelnim trendovima pre nego istrazivanja 
 
       Drugo pitanje koje bi se želelo još ovde dotaći proizilazi iz utisaka da je novom 
metodološkom paradigmom u didaktici dosta pažnje posvećeno interpetativnom okviru 
didaktičkih pitanja, kojim se nije išlo dalje od diskusije o aktuelnim trendovima, 
didaktičkim modelima,. Istrazivanja su tako bila po strani. Bavljenje savremenim 
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didaktičkim  tokovima , utisak je, ima jače naglašenu notu polemike, poučavanja 
kritikom; do dogme se diže proučavanje legitimacije društveno- potičkog definisanja cilja 
i apsorbuje više istrazivačkog angažmana, nego za sva pitanja o adresatu i didaktičkoj 
strategiji.  
        Pitanje je :kuda vodi polemika? Veliki broj opšte didaktičkih teorija i modela  i to 
one popularne , kritične , koji su, upravo, u žiži interesovanja didaktičke javnosti , tj. koje 
su predmet ovih diskusija, skoro po pravilu ostaje u sferi diskusija o aktuelnim 
trendovima,dakle,mimoilaze se u istraživanjima, pre svega u eksprerimentalno-
ermpirijskoj varijanti1 istraživanja. Utisak je da se  najčešće ove kritične popularne 
opštedidaktičke teorije i modeli samo diskutuju u ovodnim teorijskim delovima, tj. da se 
na tome završava. I iza ovoga možda mozemo postaviti pitanje: Nije li nedovoljnost 
postojeće metodologije u suštini prethodnog problema, tj. nije li složenost nastave, njena 
zasad, postojećom metodologijom neuhvativa zapretenost, u osnovi činjenice da se  još 
uvek pribegava racionalnoj diskusiji, hermeneutici na pola puta ( opisu i razumevanju bez 
empirijske dokumentacije). I možda bi se ovo pitanje u ovom tekstu moglo povezati 
utiskom da postojeća metodologija znači tek jedan korak više na spirali razvoja naučne 
misli, na kome se, nažalost, još uvek više diskutuje na meta nivou o teorijama i modelima 
nego što se oni proveravaju i ukapaju u nastavnu praksu, koja je u raskoraku izmedju 
potreba i metodoloških mogućnosti teorije.1  
         Završićemo, takodje, pitanjem : da li je zadatak didaktike kao nauke nastojanje da 
pronadje svoje mesto u svakodnevnom pragmatičnom delovanju, ili se ona može 
zadovoljiti time da prati i proučava, da učestvujući prihvata novo i perspektivno, udaljava 
se i distancira od uticaja velikih sistema iz svoje istorije  i da se unapred  ovim otvara 
prema novim idejama, uticajima i mogućnostima, sakupljajući naučna saznanja za nove 
prodore na opštem nivou? A da specifične, problematične aspekte ostavi pojedinačnim 
proučavanjima, što podrazumeva drugačije metodološke pristupe, dakle, takve koji neće 
pojednostavljivanjem, predstavljati više podsetnik o opasnostima od simplifikovanih 
socio-empirijskih tumačenja nego što daju nove informacije o podsticanju kognitivnog 
funkcionisanja. Drugi ugao ovoga , utisak je da postavlja pitanje: da li je ovo u 
didaktičkim istrazivanjima moguće?Ili,neće li ovo didaktička istrazivanja ostaviti na 
površini, i koliko će se dobijeni nalazi uklapati u neporsredne , stavrne situacije? 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      III DEO 
 
 
        POSTMODERNA-FILOZOFSKI, DIDAKTIČKI I DRUGI UGLOVI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124

Sada bismo se ponovo, kao što je na početku već rečeno, vratili postmoderni,tj. 
ponovnom tumačenju značenja i genealogiji ovoga pojma; sada iz drugih uglova, 
verujućći da će se postmoderna, njeno pojmovno razjašnjavanje bolje moći razumeti 
posle prethodnog doticanja pedagoških, tj. didaktičkih pitanja. 
 
Крајем 80-тих година се у расправама о научно-теоријском заснивању друштвних 
наука јавља „постмодерна“ (Дерида, Лиотар и др.)на немачком пољу је овај талас 
потпомогнут Хабермасовим и Велшовим идејама које су до данас оставиле бројна 
питања отвореним( научно знање је врста знања поред осталих, не постоји 
методологија којом се научно знање издваја од осталих и сл.). 
 
Филозофија постмодерне је на педагогију оставила шокантан утисак и утицај. Да 
ли је овај данас превазиђен, како изгледа наша научна мапа и карта педагошких 
концепција и какве су импликације свега овога на праксу? Ово су само нека од 
питања која данас све чешће гласно педагози себи постављају. 
 
Постмодерна је најпе у расправама о науци, па и у педагогији, доживљена као 
угрожавање властитих теоријских поставки. Такође је за педагогију значила крај 
просветитељства, одрицање од трагања за истином, плуралност уместо 
обавезности, нову непрегледност; све што су иначе критичари и заговорници 
постмодерне изрекли о њој изгледа да је ишло у прилог  оповргавања васпитања и 
образовања и педагогије уопште. 
 
Дитер Ленцен је доста писао о „демонтирању педагошке теорије“( мит, метафора, 
симулација). За њега је историја педагогије „историја великих приповедања“ у 
Лиотаровом смислу. Педагошке теорије нису ништа друго него системи знакова 
без односа са стварношћу. 
 
У деведесетим почиње друго раздобље сучељавања у коме се постмодерна од 
стране педагогије више не перципира као претња него као подстицај за ново 
научно-теоријско промишљање. Према Михаелу Винклеру расправе о постмодерни 
ишле су тако што се најпре филозофија постмоерне разумела као критика 
традиционалне теорије образовања која у начелу полази од јединственог појма 
образовања, да би се затим захтеви постмодерне за радикалном плуралношћу 
прокламовали као ново плурално усмерено образовање. 
 
И груби покушаји скицирања генеалогије и суштине појма постмодерне теорије 
одвели би нас далеко од теме којом  се овде бавимо , те ћемо дати само неколико 
момената, који ће, надамо се, дотаћи бар обрисе овога појма и дозволити нам да на 
то ослонимо даље размишљања о њеном утицају на педагогију. Једна од најчешће 
помињаних синтагми везаних за постмодерну је :„ Радити без правила, како бисте 
нашли правила онога што радите“, што код многих отвара питање легитимације 
постмодерне, или како је могуће да се, рецимо ,у уметности анти уметност 
легитимисала као цењена и изузето тражена роба; како то да експериментисање 
наставља да умањује ауру и аутономију уметности и како то да овим све ово 
уметност у постмодерни чини својином излагачке моћи, критичког естаблишмента, 
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кустоса, трговаца уметничким делима и њихових клијената. И тако 
институционалне моћи легитимације легитимишу чак и најбезочнију анти-
уметност. Многи се данас питају како је могуће да стварност постане редундатна и 
да води до хиперреалности у којој слике инцестуидно рађају једна другу без 
упућивања на стварност или значење? Како је могуће доспети до ништења 
стварности, чак и у теорији? И каква је геналогија теорије која води до таквог 
закључка?186   Но, вратимо се основним одредницама постмодерне , која , као и 
други савремени називи  своје корене вуче из латинског( od lat.post- posle i 
modernus- savremeni, eng. -мodernity)и сматра се интегралном карактеристиком 
савременог друштва. Настала је у оквирима самосвести културе индустријског 
друштва, на основама модерне.-( модерност је појам кои се најчешће везује за 
фолозофске и социолошке концепције хх века, за означавање етапе настанка и 
еволуције индустријског друштва, које смењује традиционално. У филозофској 
култури хх в. савременост се везује за научну рационалност, индустријски ум 
„пројекта“ просвећености. Савременост се асоцира са слободом од безпоговорног 
диктата традиције и патернализма власти, са слободом суђења и избора, с 
динамизмом друштвених процеса, с постојањем чврстих стандарда, императива, 
чије непридржавање повлачи за собом губитак социјалног статуса, искључивање од 
предестиниране воље. У овом контексту су проблем савремености истраживали: М. 
Вебр, Т. Адорно, Џ. Дјуј, Ж.Ф. Лиотар, Х. Маркузе, Р. Рорти, Ж. Бодријар и др. 
Њени филозофски и светоназорни елементи су: питања о судбини ума у историји, о 
логици еманципаторних, цивилизацијских, модернизаторских пројеката, о 
могућностима и границама обезбеђења људске слободе средствима рационалности. 
 
Сам појам „модернизам“ широко користе савремени истраживачи, као основу 
„постмодерне“, при том, оба појма не претпостављају прецизно хронолошко 
одређење периода историје не које се односе. Савремени свет се одређује као 
модеран од времена када се формира хришћанска филозофија историје. Појам 
„модерно“ поседује, такође и културолошку димензију, појавивши се као 
инструмент супротстављања друштвеним системима, пониклим на различитим 
духовним оријентацијама ( хришћанство, -паганство). Многи истичу да је само у 
француском и немачком романтизму  истицана филозофска и политичка димензија 
модерне, а да се касније проблем модерности јавља више као одговор на идеју 
бесконачности, неисцрпности и нужности прогреса. Сматра се да је конститутивни 
ослонац идеје савременсти унивезална представа о законима историје и 
детерминстичко виђење закона развоја( као механизма моернизације познатих 
циљева и идеала, који су отелотворени у индустријској цивилизацији западног 
типа). 
 
Концепција модерне је својеврсна антитеза теорије прогреса. Постоје различите 
верзије модерне „технолошка“. „модернизам слободе“ и др. Модернизам се 
поистовећује с друштвом у коме владају индивидуализам и унификовање 
социјалних веза. Модерна се показује као посттрадиционално друштво; појмови 
теорије модерности зближују се с' појмовима индустријализма и капитализма. 

                                                           
186 Апињанези,................. 
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Данас  следбеници концепције модерне истичу да се њени почеци јављају од 16. 
века, а завршница је крајем 19. и почетком 20. века. 
 
За савремене филозофе и социологе (Ж. Бодријар и др.) модерна је синоним за 
епоху коју карактерише атомизираност, индивидуализам, подложност  интеракција 
унификацији и формализацији и сл. Човек је представник класе, групе- његова 
индивуалност је“ индивидуалност мноштва“ (Ж.Ф.Лиотар). Историја модерне је 
историја спорог, али непрекидног раскида између личности, друштва и природе. 
Позитивизам је постао не само модалност мисли, него и модалност праксе. 
 
Анализирајући модерност , многи закључују да су промењене функције човека у 
друштву, констатовано је ново својство савремености: она прирема човека да 
користи добра као симболичке ведности, а не као корисне; ново схватање 
економског и социјалног живота је у знатној мери хиперреализујуће. Из аспекта 
односа „модерна-постмодерна( периода који смењује модерну), друштво се 
разматра као далеко сложенија целина него са позиције учења „индустријализам-
постиндустријализам“. Заступници модерне су признали да је савремно друштво 
дошло дотле да је већи степен слободе могуће постићи само трансформацијом 
западног света. 
 
У концепцији модерна-постмодерна одражава се пре свега стање човекове свести, 
човека који проживљава савременост. Зато кључно значење за интерпретацију 
модерне има питање савремености кроз призму културне оријентације. 
 
Филозофија модерне фиксира мисли и значења спољашњих услова и стања који 
дају вредност постојању идивидуе у савременом свету. Статус општеприхваћеног 
теоријског појма у сфери хуманистичких знања постмодернизам је добио 80.тих 
година прошлога века, пре свега захваљујући радовима Ж.Ф. Лиотара, а уз њега 
позната су и имена као што су: Бодријар, В. Велш, Ж. Делез, Ф. Гатари и др. У 
оквирима постмодернистичке оријентације осмишљава се чињеница отпора, 
протеста, супротстављања предметног света деловању. Скептичност према другим 
тежњама да се преобрази свет у нешто боље има за последицу одустајање од 
покушаја да се системтишу представе о свету делатности у њему. Постмодернизам 
полази од принципијеле немогућности да се сазна друштвеи живот и његов свет 
као тоталитетет затворених, чврсто организованих, затворених економских, 
политичких , социјалних, културних, симболичких система. Постмодернизам 
скреће пажњу на то да се у савременом друштву конструисао тип мишљења који не 
оперише постојаним основним појмовима ( добро-зло,љубав-мржња, капитализам-
социјализам,слобода-нужност); идеал таквог мишљења је безсубјективност, 
деперсоналитовање токова жеља и импулса, безличност спонтаности и 
интензивности; ти појмови истискују категорије субјекта, рефлексије, 
интенционалности. Постмодернистички начин сазнавања повезан је са 
деконструкцијом. Деконструкција руши представе о сазнању као процесу у оквиру 
кога је произведено, секундарно, долази до примарног, првобитног- садржаја и 
смисла. 
 



 127

 
                                 Prosvetiteljstvo kao projekat monološkog uma 

 
 
Као предмет расправе  у концепцији постмодерне је питање које се односи на 
постојање у динамици савремености. Хабермас је на просветитељство гледао 
као на пројекат монолошког ума. Ум који је дошао да га смени, треба да се 
ослободи од монологичности, да научи да критикује, пита, да мења сопствене 
основе. На крају хх века многима је постало јасно да „ рефлексивност 
модерности подрива традиције ума, у сваком случају, тамо, где се он разуме као 
достигнуће одређеног знања...Хабермас сматра да савременост треба 
разматрати као „деформисану реализацију ума у историји“187, као отелотворење 
у савремености оних модела свести и мишљења изложених у филозофским 
системима Декарта и Хегела. У концепцији постмодерне позитивно су означени 
слобода( недерминисаност) ума и отвореност истине ( могућност и реалност 
људи да заједно живе и стварају „налазећи се у комуникацији“). 
Постмодернизам је постао самокритика савремености. Сматрајући својим 
задатком „превладавање“онтолошког статуса свакодневних вредности, 
постомодернисти настоје да их функционализују, да их учине 
операционалнијим у свету какво је хх столеће. У самој модерни присутна је 
постмодерна, како је претходно већ констатовано, импулс савремености да себе 
превазиђе у стању, другачијем од садашњег. Сматра се да постмодерна није 
нова епоха, него да је то „преиспитивање“ грешака савремености, повезаних с 
пројектом ослобођења човека посредством науке и технологије.Такво 
преиспитивање по Лиотару и другима траје веома дуго и у самој 
савремености.188 Модеризам је по Лиотару тачка у бесконачном току времена, 
која открива само то време, смисао епохалног помака („лом епоха), откриће 
квантитативног и и прекида у нашој идеолошкој слици историјског живота, а 
типично модернистичке слке „вртлог“, „бездан“, „вертикално утицање“ у 
темпоралности израћавају многостраност те свести. Слика модерности према 
Е.Л.Петренку мењала се више пута; оријентација теоретичара модерне: „логика 
новог виђења света треба да се простире на све појаве и процесе, који том свету 
припадају“- сматра се да изражава логику тих промена. У еписремолошкој 
перспективи нису примерени покушаји да се савременост опише искључиво у 
терминима рационалности. Ум представља само део целине коју сматамо 
савремним светом, сматра Е.Л. Петренко. По њему свеобухватна теорија 
савремености може наступати само као регулативни принцип тражења. 
 
За утицај постмодерне на педагогију није безначајан ни њен социјалн-
политички и светоназорни угао. У овом смислу она по многима изражава 
карактер и тенденцију промена у социокултурним, економским и политичко-
идеолошким односима и процесима( првентвено у развијеним земљама) под 
деловањем савемене етапе научно-технолошке и информационе револуције. 
Појам „постмодерна“ примењује се за наглашавање тенденције преласка човека 

                                                           
187Habermas,J., Autonomy and Solidarity,London-New York,1992.) 
188 Liotard, J.F., The Unhuman Reflections of Time Stanforde,1991. 
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у нову епоху, а та постмоернистичка епоха карактерише се наглашеним растом 
културе исоцијалне разноврсости, удаљавањем од раније владајуће унификације 
и принципа чисто економске сврховитости, нарастањем могућности 
поливалентног прогреса, одустајањем од принципа општег људског деловања, 
формирања новог система стимуланса и мотива делатности људи, нарастањем 
улоге културних фсактора, како сматра Ј.В. Ирхин. Према овом аутору анализа 
различитих аспеката постмоерне почела је седамдесетих година прошлога века 
и то истовремено од стране познатих филозофа, психолога, лингвиста( теорија 
језика и симболичких система), културолога, истраживача уметности, 
архитеката. У дискурсу политичке науке то питање- као проблем политичке 
постмодерне- почело је да се расветљава нешто касније, мада многи 
истраживачи у политици мстрају демократска студентска таласања 1968. год у 
Француској и шире време од када почиње да се рачуна епоха постмодерне на 
овом пољу. 
 
 
                              Pluralistička paradigma 
 
За педагогију је значајна чињеница да се постмоерна означава успостављањем 
плуралистичке парадигме, одусјањем од европоцентризма и етноцентризма, 
проглашавањем принципа плурализма, фрагментисања културног јединства, 
ображањем пажње на личност и њен унутрашњи свет, на самооргаизовање 
структура које собом управљају, проблемом идентитета и др. 
Постмодернистички приступ у свери политике наглашава значај културног и 
политичког плурализма, проблема идентитета у управљању, утицај појединца 
на друштвене токове; социјлна политика иде одоздо ка горе, што подразумева 
раст значаја доњих демократских структура и политике хоризонталног 
међуделовања, развијање самоуправних мрежа исл. 
 
У постмодернистичкој политици запажа се и да претходне констације звуче 
декларативно, као и разлика која се прави између индустријског модела 
друштва(рад-држава-капитал) и новог постмоерног модела у земљама западног 
света. Наглашавање новог модела друштва који претпоставља да за основу има 
„умно“, иновационо, јавно и у исто време минимално неопходно управљање од 
стране државе, при максималној предаји пуномоћја нижим спратовима 
управљања и самоуправљања, не иде заједно са покоравањем других зеља и 
дозволом интервенција у како се то каже „неопходним оквирима“, како би се 
сачувало безусловно право на контролу тржишта. Грађанско друштво 
постмодерне има нови постмоернистички стил живота у коме је значајно место 
дато међусобним везама са државом и њеној улози у социјализацији грађана и 
новим постмодеристичким вредностима и улози индивидуалног избора, 
партиципацији у друштвеном животу.  
 
                              Filozofsko fundiranje postmoderne 
 
Ј.В. Ирхин наглашава да је за постмоерну карактериситчно повећање значаја 
интернета за интерактно деловање појединца у друштву, којим се једним делом 
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омогућује и глобализација , па и сам постмодернизам.Многи аутори сматрају да 
се глобазизацијом ипостмодерном, с једне стране, откривају позитивне 
перспективе рационализације и оптимизације за ширење демократског развоја 
на хуманистичкој основи, а с' друге стране, стварају се претпоставке за 
елитистичко- инофрмацино отуђење човека од политике( друштва). 
 
Из претходног се да закључити да се постмодерно мишљење, како Калањ 
истиче, и у дијахроном и у синхроном смислу, најпримереније дефинисати као 
широки покрет и некохерентни склоп идеја  које деконструишу, релативизују и 
рашчлањују темењна начела „културне формације“ моерности: просветитењски 
пројект, напредак, научну извесност, индустријализацију, веру у рационалност 
аутономног субјекта, научни монизам, доминацију једне културе или парадигме 
над другом и сл. Овако отприлике на  постмодерну гледа и А. 
Халми,189наглашавајући да је постмодерна заокрет који се најпре одвија на 
плану културних концепата и уверења, пропитујући њихову легитимност, 
важење и одрживост. Халми сматра да је заокрет, који чини постмодерна по 
својим интенцијама свеобухватан и амбициозан, али да упркос томе не 
представља неку радикалну опцију зато што ирадикализам припада баштини 
модерне структуре мишљењаи деловања. Постмодерна се и по њему, као што је 
претходно већ речено, јавља средином хх века, али се израз „постмодернизам“, 
као унутрашња реакција на естетски моернизам, јавља још раније у архитектури 
и књижевности, иако тек седамдесетих у лази у свакодневну употребу.Халми 
сматра да нинакон свих расправа вођених у последњих двадесет година, 
„постмодерност“ још није ни издалека дефинисала своју легитимност као 
филозофски утемељена парадигма. Постмодерна је с подручја естетике и 
прагматике свакодневице прешла на подручје филозофије додирујући саме 
темеље у дубини западно-рационалистичког мишљења и њему својствене 
традиционалистичке обрасце, добила својеврсну онтолошку и епистемолошку 
димензију тек Лиотаровим филозофским тематизовањем. Пре тога, дакле, 
пројекат постмодерне био је легитина расправа у књижевности и архитектури. 
Овим је пројектом на неки начин доведено у питање све оно што се у историји 
људскога рода  догађало откада се модерни, еманципацијски модел мишљења 
почео установљавати. Крај хх века обележен је тако у извесном смислу 
разарањем структуре свести човека овога доба. Тако је сматра А. Халми 
створена културна клима која се уопштено означава као постмодерни изазов, са 
поливалентношћу као значајном карактеристиком која н аодређен начин 
тангира сва подручја интелектуалности, дакле, као што је претходо већ речено, 
и педагогију. Халми сматра, ако и други да није лако одредити време настанка и 
престанка периода који називамо модерном, као ни време када настаје 
постмодерна, али ипак наводи да је модерна настала с Француском буржоаском 
револуцијом 1789. год., тј. са последицама које је, радикалним пројектом 
просветитељства (којим је утемељено модерно филозофско промишљање улоге  
нововековног човека) имала на конституисање грађанске структуре 
свести.Улогу Лиотара у филозофском фундирању постмодерне А. Халми је 

                                                           
189 Халми, А., Стратегије квалитативних истраживања у примијењеним друштвеним наукама, 
„Наклада Слап“, Загреб, 2003. год. 
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урадио тако што је разграничио два предфилозофска поимања феномена 
постмодернизма. Први се односи на историјску категорију којом се превладава 
укупно наслеђе просветитељства и идеализма, ако изузетних ммодерних 
тековина, а други је метаисторијско поимање по коме је постмодернизам 
категорија која настаје унутрашњим превирањем и растакањем претходно 
поменутог наслеђа просветитељске и идеалистичке модерности. Можда је ове 
за јасније сагледавање постмодерне значајно још једном истаћи да је Лиотар њу 
видео не као директно наслањање на модерну ; она раскида с њеном логиком 
сталног напретка, али исто тако узима у обзир сво њено куртуролошко и 
филозофско наслеђе. Лиотар постмодерну не види као још једну епоху у 
линеарном низу сталног превладавања претходних раздобља.Постмодерна како 
истиче А. Халми своју лигитимност остварује тек на нивоу новога модуса 
изражавања мисли.190И то како н аподручју филозофије тако и на деривираним 
подручјима  већ помињане архитектуре, књижњвности, политике и другим 
сферама човековог живота. Парафразирајући Лиотара А. Халми истиче његово 
гледиште по коме постмодерна није нова епоха, али ипак сматра да је она 
дошла након „краха“ који су доживели сви претходни постулати модернизма на 
политичком пољу.Овде се пре свега мисли на „просветитељску догму“ 
еманципације човека као великог пројекта модерне. Сматра се да је науспех 
велике приповетке модерне последица немогућности довођења у ред 
историјских догађаја с неком логичком строгошћу, посебно не на начин 
природних наука и њихове парадигме егзактности, псебно не под појмом 
напретка човечанства. Лиотар сматра да је систематизација људског знања  и 
научно утемељење, предузимамо од стране филозофије изгубило је 
кредибилитет и по неким ауторима једино иронијски дискурс може 
надоместити колапс спектакуларних великих теорија (Хегелова филозофија 
апсолутног знања). 
 
Један од кључних елемената за разумевање постмодерне је концепт раскола без 
помирења великих теоријских парадигми у целокупној историји људске мисли. 
Крпз теорију дискурса разјашњава се појам разлаза ( differend). Идеја 
комуникације која је основа теорије Хабермаса, осим слагања и разумевања у 
себе укључује и неопходна неслагања, конфликте и разлике. Друштвено је 
ткиво раздељено на многа подручја у којима у којима је било какво 
превладавање неких различитости, као и дискурса је немогуће, штавише и 
непожељно.191  
 
                         Postmoderna i legitimisanje znanja 
 
За didaktiku је даље значајно наvести Лиотарове погледе на стање знања у 
развијеним дру[твима. Постмодерна је по њему допринела променама правила 
игре у науци, књижевности, уметности и у другим сферама човековог живота. 
Према Лиотару у традиционалном облику знање је имало скоро искључиво 
наративни карактер, а његова легитимација односила се на преношење великих 
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прича, како је претходно већ на једном месту поменуто. Знање је било 
обележено митским дискурсом и неупитношћу, што чини основне одреднице за 
квалификацију која би се могла подвести од, како то А. Халми 
наводи“примитивног обрасца преношења знања“. Ова предмодерна, митска 
инкарнираност знања, дословце , према А. Халмију, заснована на великим 
причама( парадигмама), искључиву је легитимацију имала у наративној 
уверљивости ауторитета.  Модерна наука се својим уобличењима легитимисала, 
с једне стране, спекулативном свеобухватношћу у оквиру филозофије, а , с 
друге стране, позитивизмом и егзактном проверљивошћу у обрасцу природних 
наука- легитимација је изгубила своје традиционалне карактеристике. У 
постмодерном  друштву науке више не могу да буду систематизоане под видом 
јединства целине која онда гарантује и истинитост у традиционалном смислу.192 
Легитимисање знања је у постмодерни преузело начело ефектности „овде и 
сада“, стари начини легитимисања у спекулативном филозофском дискурсу- 
под видом вечних постулата и апсолутног знања губе битку с поврђинскким 
малим приповеткама.193 Лиотар је заједно с овим био свестан значаја 
могућнотима манипулисања информацијама, што је за њега био један од 
савремених јахача апокалипсе. Сматрао је да би овако нешто негирало сваки 
потенцијално ослобађајући и хуманизујући аспект постмодерне.А, иза овога А. 
Халми закључује да ситуација постмодерне научне парадигме, не даје баш 
обећавају слику цивилизацијског оквира уоште, као ни научног развоја под 
видом мноштва међусобно независних научних и других дискурса. Сматра се да 
у савременом постмодерном друштву знање има значајно другачије 
место.Права би постмодерна средина , бар пема интенцијама , треба да буде 
дезидеологизована , а знање не би требало бити легитимисано на идеолошки 
начин традиционалних вредносних и нормативних образаца.194 Иако смо се до 
сада трудил да само дајемо преглед значајних информација које структуришу, 
одређују постмодерну, овде не можемо одолети да не изразимо сумњу у 
могућност да овако декларативно формулисани циљеви нађу аргументацију за 
могућности остваривања у животу. Утисак је да ће се временом и овај пројекат, 
ако га тако можемо назвати, и ако га можемо поредити са другим социјалним 
сновима о једнакости, слободи и правима нижих друштвених слојевима, 
распршити као мехур за релативнно кратко време зашто и како то ће се моћда 
моћи и онда када се догоди једино теоријом хаоса о којој ће касније бити више 
речи. 
 
Многи савременеици настоје постмодерну објаснити њеним дефинисањем као 
епохе, епохалног пројекта. Но, постмодернисти се са овим не слажу, сматрајући 
да се постмодернизам својим крајњим импулсима противи историјском 
фундирању, те д аје тиме раскинуо с поимањем историје као непрекидног 
напредовања према ослобођењу човека. Из угла педагогије о овое добро 
сведочи књига проесора Н. Поткоњака „ХХ век ни век педгогије ни век детета“. 
Многи ово место сматрају местом у коме се постмодерна додирује с теоријом 
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детерминистичког хаоса., с нелинеарним сагледавањем времена. 
Постмодернистичка концепција историје не гледа на историју као на линеарни 
или циклични процес,него више као на „иронијско-херменеутичко, 
искривљујући, што је чини новом епохом, али са карактеритикама битно 
различитим од модерне и које с еодносе на: није предетермисана једним 
пројектом нити скупином утопијски пројектованих циљева еамципације 
човечанства, како је то било у суштини просветитељске традиције модерне; ово 
је , дакле, епоха с отвореним могућностима како наводи већ чешће навођени А. 
Халми. 
 
Постмодерна је, дакле, ипак , колико год то, многи примећују парадоксално 
звучи, још једна епоха коју многи објашњавају свеобухватним zeigeistom који је 
обележава. Тезе о рефексивној модернизацији, као саставном моменту 
настајања постомдодерне сматрају је унутрашњим моментом касне модерне, 
док друга стајалишта, коа је посматрају кроз социокултурне и социополитичке 
облике истичу да је она саставни моменат настајања потмодерности, те је кљао 
таква изван модерне. Било како било , покушаји аргументације обе сттране не 
дају више могућности него да се закључи да се за постмодерну не би баш могло 
рећид а је ознака науке и научности, него пре културног превирања које је 
толико разноврсно да с ене би могло сврстати у неку нову парадигму. А. Халми 
сматра да је то крхки маркер једног стања( постмодерног стања) које 
легитимише и деконструише уврећене традиционалне парадигме као и њихове 
идеје апсолутног знања и епистемолошког монизма у науци.195Тако да се 
постмодернаи даје статус , како А.Халми каже, статус једне категорије, што 
истовремено има помоћни, али и темељни методолошки карактер за означавање 
духа савремен епохе, крај другог и почетак трећег миленијума. 
 
 
Ovde se dobro mogu uklopiti zapažanja iz knjige prof. N. Potkonjaka o krahu ideje E. 
Kej o XX veku kao veku deeta, kao argumentacija da su njene ideje bile iluzija, te da 
liče n aveliku priču kako kaže Liotar. 
 
Ali ostaje pitanje koliko će ovaj novi duh vremena, postmoderna sa proklamovanim 
idejama o pluralnosti omogućiti ostvarenje ciljeva koji ne obećavaju više od onih koji 
su kao snovi snevani u moderni i bili iluzija da će se prosvetiteljstvom humanizovati 
društva. 
 
       Teorija determinističkog haosa i didaktika 
 
И ова се теорија, као и постмодерна у научној јавности доста звучно најавила, 
са предзнаком последњег модног тренда. Многи је сматају научном револуцијо, 
која се на научну позорнуцу брзо успела крајем прошлога столећа. Но, површан 
осврт на ову теорију остаља утисак да је реч о специфичном изразу 
постмодерног zeitgeista. Но, сматра се да изворишта ове теорије нису културна, 
него научна и епитемолочка. Епистемолошки помак огледа се у сазнајној 
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реконструкцији кључних појмовних упоришта модерне науке, као што су 
линеарност, предвидљивост и комплексност. Теоретичари хаоса тврде да 
редукционистички приступ истраживању природних и друштвених  феномена 
указује на ограничења уобичајене линеарне науке, јер су природа и друштво 
далеко сложенији системи , енего што то сугеришу  традиционални модели 
објашњења који имају у основи линарна и механицистичка начела. Овде је 
можда место да се каже да су се овим питањем научници бавили и раније, те су 
тако настали појмови конструката и сл, јер се ћелело да се појаве обухвате с 
више аспеката, ако не у тоталитету. Ово не значи да се  у феноменима 
искључује детерминистичка веза, али се и не тврди да је та веза линеарна, него 
да је реч о хаотичном реду. С овим се мења и однос према  предвидљивости, 
као значајном својству модерне науке. Предвидивост се сада се више окреће 
теорији хаоса и комплексицитета, који теже вишедимензионалном сазнању. 
 
Основне тезе теорије хаоса у друштвеним наука односе се на следеће: 
1- не постоји права наука о детерминистичком хаосу која би се могла свести 

под заједничко име“ хаосологија“, него постоје различите друштвеонаучне и 
метатеоријске концепције( парадигме) које се међусобно разликују по 
темељним појмовима, стратешким моделима и истраживачким техникама 
које се  с раличитим степеном поузданости и ваљаности могу применити у 
друштвеној пракси. Но, и поед тзв. ЦНД феномена( заокупљеност наука 
теоријом хаоса и нелинеарне динамике) у друштевним наукама још многе 
ствари остају по страни. Многи се питају да ли због дугог задржавања 
Њутнове детерминистичке парадигме и хијерархије научних дисциплина на 
чијем је врху била математика, а при дну су друштвене науке, или због дуго 
присутне кризе друштвених наука која с епо многима збива због брзих и 
непревидивих флуктуација постмодернистичких парадигми које носе ознаку 
заједничке тенденције, а то је снажна аверзија према било ком облику, како 
то А. Халми каже „квантофреније“, метроманије или нумерологије 
социјалних феномена; 

2- Теорија детерминистичког хаоса је мултидисциплинарно подручје које се 
развија у различитим базичним и апликатзивним друштвеним наукама. 
Сматра се да све те теоријске и метатеоријске концепције имају различита 
филозофска исходишта  што подразмева да полазе од различитих 
парадигматских полазишта. Иза овога иде обично и питање да ли је и како 
могуће ове разлике ујединити, или повезати?  Бројна су гледишта и разлике 
у одговрима на ово питање. Неке од познатијих су: Де Гринов интегрални 
метатоеиријски оквир, Левинова теорија поља( која овде представља 
парадигматски оквир за различите теоријско-методолошке приступе и 
оријентације), затим с еу овом контексту често користи појам“ универзалног 
светског системског поља“ које се односи на различите динамичке 
интеракције контекстуалних варијабли које постоје између социјалног и 
екосистемског поља.Једна од врста овог контекстуалног приступа подржана 
је теоријом лонгитудиналних таласа или Кондратијевим циклично-
структуралним приступом који се ,како се сматра може применити на све 
животне циклусе.У природним наукама теорија хаоса и нелинеарне 
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динамике сматра се одавно присутном, мада је тек одскора доживела своју 
реафирмацију, али, ипак, не постоји потпуно слагање научника с одређем 
овога појма.196 

3- Сматра се да савремена методологија има данас у сфери социјалних 
истраживања могућности да захвата комплексност друштвених појава и 
процеса, што захтева сложеност ових појава. Мултидимензионалана, 
секвенцијална и лонгитудинална истраживања захтевају симултано праћење 
дугорочних процеса помоћу нелинеарних диференцијалних једначина вишег 
реда које се могу решавати само холистички и целовито сматра А. Халми.197 

4- Теорија детерминистичког хаоса све више се користи у областима као што 
су: социјални рад( организација заједнице, стручна помоћ локалној 
заједници), породична терапија, групна терапија и др. 

5- Теорију детерминистичког хаоса сматра се да није могуће схватити изван 
широког референтног оквира теоријских и метатеоријских концепција или 
парадигми које долазе из подручја нелинеарне динамике, која с е мстра 
научном дисциплином која истражује динамичко понашање нелинеарних 
система, систем ачије се временске еволуцијске једначине појављују у 
нелинеарном облику.Према многим ауторима овде је реч о системима код 
којих и најмање промене динамичних параметара воде изненадним и 
драматичним променама понашања система и то у квалитативном и 
квантитативном смислу. Уз ово можемо додати честосретану теорију 
критичког реализма коју је развио Басхар преко сиспативног системсдког 
приступа који се темељи на аксиому детерминистичког хаоса. Ово је овде 
вредно поменути јер критички реализам почиње на иманентној критици 
традиционалне методологије истраживања у друштвеним наукама чији се 
изводи темеље на непоузданим  прогностичким моделима. Халми истиче да 
као што је Кант одбацио Хумеов емпиризам, а К. Попер историцизам као 
методу друштввених наука, тако критички рационализам одбацује класичну 
експерименталну методологију,која с етемељи на каузалним објашњењима и 
сумњивим предикцијама, засниваним на овим релацијама. Каузалне 
инференције сматрају се неопходним, али не и довољним за идентификацију 
система који с еуправљају по принципима нелинеарне динамике.198 

6- Многи аутори, а међу њима и помињани Баскар не слажу се с' 
прогностичким резултатима експерименталних истраживања и сматрајуда 
она не могу бити коначни арбитар у верификацији научних хипотеза, 
пружајући онтолошку матрицу у којој се види кореспонденција између 
различитих институционалних структура у друштву и стратешких модела 
који одговарају одређеним нивоима онтолошке комплексности. Тако се и 
даље стратешки модели деле на номотетске и идиографске. 

7- И као још једна од најчешће навођених теза истиче се покушај да се 
одговори на питање о могућности да се користе математичке методе, макар 
с ограниченом хеуристичком вредношћу. У друштвеним наукама, па и у 
педагогији, наравно, питање је да ли је и зашто је уопште потребно мерити и 

                                                           
196 За шире разматрање овога консултовати: А. Халми, оп. Цит., стр. 140. 
197 Ибидем 
198 Ибидем 
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квантификовати хаос? У литератури се помиње више могужих одговора, али 
се следећи сматрају кључнима: 

- један је у настојањима квантитативне спецификације и 
диференцијације генуиних облика хаотичног понашања од осталих 
облика хаотичног понашања од осталих облика стихијског понашања 
система.; 

- други разлог квантификације хаоса многи сматрају да лежи у 
могућности антиципирања будућег сценарија претварања 
детрминистичког понашања у хаотично, као и проналажења 
адекватних параметара којима ће се моћи описати хаотични режим 
дисипативног система. 

 
 
Теорија поља као референтни оквир детерминистичког хаоса 

 
А иза овога највише има смисла осврнути се на шири референетнни оквир теорије 
детерминистичког хаоса, како би се боље разумело претходно, а и веза свега овога 
са променама на педагошкој сцени. Дакле Теорија поља сматра се референтним 
оквиром детерминистичког хаоса. Према теорији хаоса  комплексни системи 
сматра се да су под утицајем процеса аутокатализе, те под утицајем интерне 
структурације постају још комплекснији. Рецимо овде још једном да се ови 
системи управљају по принципима нелинеарне динамике, еволуирају у правцу 
нестабилних подручја, те се у вишедимензионалним просторима појављују потпуно 
нове структуре. Зато се у налазима истраживања, посебно ако су временски доста 
скучени оквири,199 срећу неочекиване околности и непредвидива збивања.  Многи 
мисле да је могуће ове проблеме решити проучавањем аспеката неочекиваних 
околности, које пружају широк реферементи метатеоријски оквир. Но, 
метатеоријске концепције имају у основи различита парадигматска становишта, 
чиме се отвара питање могућности њиховог међусобног укрштања или повезивања. 
Зааговорници позитивног односа према овоме прихватају интеграцијског оквира 
тзв. „теорију поља“, која је генрални парадигматски оквир око кога се окупљају 
разнородне теоријске оријентације и истраживачке традиције. „поље“ с еодноси на 
широк дијапазон различитих структура и њиховог понашања у одешеној 
просторно-временској димензији. У овом пољу, према Де Грину налази се велики 
број варијабли које су ситуиране у различитим просторним координатама. 
 
Унутар овога широког  контекста теорије поља , као парадигматског оквира бројне 
су макротеорије као што су квантна теорија и бифуркацијска теорија на пољу 
природних наука и системска теорија на подручју друштвених наука. Како 
теоријски конструкти којима се објашњава теорија хаоса долазе из области као што 
су : математика, физика и биологија, као и из широког  поља  основнних и 
апликативних  друштвенх наука, јасно је да је овде реч о мултидисциплинарном, 
односно, многи истичу , чак, трансдициплинарном приступу. 
 

                                                           
199 Видети: Гојков, Г., Фактори неуспеха даровитих ????, Зборник“?????????, ВШВ, Бршац, ??? 
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Како су уверења аутора ових скромних рефлексија све више усмерена ка томе да се 
налази многих ранијих истраживања не могу објаснити досадашњим приступима, 
настојања воде ка томе да се овои нови приступи што више приближе педагошкој 
јавности, те да  се покушају у овом смислу проверити. У том смислу дотаћи ће се и 
квантна теорија, односно њен однос с теоријом детерминистичког хаоса . Питање 
које се овде поставља односи се на релацију између нелинеране динамике и 
фундаменталне теорије у физици, квантне механике. Многи запажају да је овај 
однос понекад контроверзан и доста упитан. Основни аспект квантне теорије , који 
научнике одваја од традиционалних модела у дескрипцији феномена кантне 
механике је примена теорије вероватноће, којом се долази дотле да се немогућност 
адекватног описа и разумевања микроскопских феномена, који обухватају широк 
дијапазон варијација у физичком свету, у најбољем случају може предвидети само 
као вероватност будућег понашања система. Имајући ово у виду поставља се 
питање : јесу ли системи које које описује квантна механика слични хаотичном 
понашању класичних система? Многи аутори, а међу њима и већ помињани А. 
Халми , сматрају да је на ово питање тешко одговорити, јер потешкоће настају већ 
у концептуалном и методолошком схватању проблема који диференцирају квантну 
од класичне механике. У том смислу ове две теорије говоре различиитм језицима, 
те се препоручује опрез у описивању и испољавању хаотичног понашања квантних 
система које се битно разликује од понашања обичних система. У литератури се 
истиче да хаотични системи, као нелинеарни не могу имати иста аналитичка 
решења као у класичној механици, те је свака даља расправа о поређењу ових двеју 
теорија беспредметна. Ово смо овде навели, сматрајући значајним за размишљања 
о могућностима триангулације у педагошким истраживањима.200 
  
 
           Postmoderna i didaktika 

 
Ако бисмо сада покушали да претходно доведемо нешто ближе педагошким 
кретањима, онда у помињаној књизи проф. Н. Поткоњака“ХХ век ни век детета ни 
век педагогије“( Поткоњак, Н., 2003.год.) можемо наћи добар преглед збивања на 
педагошкој сцени хх века за који он сматра, како је већ у наслову ове студије рекао, 
да није био детета, како је то очекивала Е. Кеј и бројни други на чије се погледе 
проф.Поткоњак осврће, , ни век педагије како се то од ње очекиало. 
 
Помента студија проф. Поткоњака овде се истиче због утиска да добро скицира 
напоре бројних педагога на реформисању образовања образовања у прошлом веку, 
који су слика неостварених хуманистичких педагошких утопија, пробијајући се 
кроз густу шуму педагошких покрета и идеј апрошкога века Н. Поткоњак остаје 
веран себи и педагогији ; тј. Неопходности развијања педагогије као интегралне 
науке о васпитању и васпитању као особеном средству подстицања и развијања 
индивидуалних способости и обликовања целовите личности сваког човека. 
Наводи се и због залагања за неопходност целовитости и интегралности сазнања о 
васпитању, којим се васпитање штити од претварања у сопствену супротност, 

                                                           
200 Шире о питањима триангулације видети у : Гојков,Г., Увод у педагошку методологију, ВШВ, 
Вршац, 2005. год. 
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уместо у средство слободног развоја сваког појединца, штити се од претварања 
појединаца у средтво манипулисања њима и сл. На ово последње, као и на схватањ 
педагогије и васпитања у поменутој студији проф. Н. Поткоњака вратићемо се 
касније. Овде би добро било још довести у везу постмодерну и педагогију. Нека 
одсавремеих размишљања боје тамним бојама улогу школе, васпитања и н акрају 
педагогије. Д.Р. Дифур( Дифур,Д.Р.,2001.год.) све ово посматра из угла новог 
образовног модела укоме који у развијеним земљама, које настоје да реформишу 
своје образовне системе у духу постмодерне размишља у правцу да се иде све више 
ка удаљавању класичне везе наставник-ученик. Иде се ка томе да превагу треба да 
однесе модел телевизијског talk show где свако може „демократски“ да изнесе своје 
мишљење. Тако све постаје ствар интеракције међу субјектима; нема више 
критичког наора  који захтева да се напусти властито гледиште у корист других, 
свеобухватнијих, темељнијих, разлоћнијих, аргументованих ставова.“Наставник 
који непрестано подстиче ученике на критичко размишљање постао је 
неприхватљива појава. Он је непријатељ против кога се треба борити, јер не 
поштује становишта „младих“.201(ибидем). 
Дифур у помињаном тексту наводи и то да многи покушавају да оправадају насиље 
младих, које се данас брзо шири по школама, тако што „млади“ наводно реагују на 
недолични наставнички ауторитет. Његово размишљање даље иде у у овом правцу 
:“ А ако су збиља приморани на насиље и одмеравање односа снага, то је с тога што 
им није омогужено никакво друго решење; већ су формирани тако да избегавају 
борбу Аргументима и мукотрпни пут разложног и критичког мишљења.“ (ибидем) 
Дифур даље закључује да удаљавање од класичних веза наставник-ученик води ка 
порасту насиља код ученика (управо супрото ономе што тврде они који устају 
против аутгоритета наставника). За Дифура, одустајање од критичког односа у 
корист односа снага довело је до онога што Ж.Клод Мишеа назива школовањем за 
тотални капитализам(Мишеа, Ж.К., 1999.год.), а сам Дифур ово именује као 
производњу „постмодерног детета.202 А, ово подразумева образовање без без 
критичког приступа стварности, како би индивидуе биле подложне потрошачким 
изазовима и притисцима. Ово даље значи да и наставници у оваквом систему 
морају бити преваспитани, те ће се усмеравати не ка поучавању, него ка 
повлађивању тренутним интересовањима ученика. Мишеа сматра да је у 
Француској чак и на универзитету узела маха педагошка струја која одбија да се од 
„младих захтева мисаони напор“; заступају се становишта да да студенте , пре 
свега, треба заинтересовати и забавити, допустити им да по својој вољи, у 
интерактивним разменама, непрекидно мењају угао посматрања, држећи се тако 
„демократских“ начела, омогућити им да испричају свој живот, показати им да су 
тековине логике заправо злоупотреба моћи. Даље је, такође, потребно доказати им 
да не постоји ништа што заслужује промишљање, да нема предмета подложних 
мисаоним процесима; све се своди на самопотврђивање и одбрану властитог ега у 
односима неђу једнакима. Дифур сматра да је ово један од примера како је 
неолиберализам у своју корист изокренуо слободне реформске идеје, од краја 
шездесетих година до данас.Тако д ашколе и универзитети, по његовој оцени, 
заблуделе и неодлучне јединке чији је однос према знању постао сасвим успутна, 

                                                           
201 Ibidem 
202 Difur,Ž,K.,op.cit. 
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споредна ствар. Тиме с еформира нов, млак и попустљив обраовни систем чију 
тајну по њему зна само постмодернизам; он је нека врста чдне мешавине 
оладинског дома културе, институције за социјално старање, школског забавног 
парка и сл. Али, сматра оштри Дифур, стваралачке и образовне снаге у 
француским, америчким и др. шклама обезбеђују се на шкоама и универзитету где 
је присутан строги критички образац и класичан модел усвајања знања, без великих 
педагошких иновација и застрањивања намењених огромној већини. Серијско 
фабрикковање једински; без чврстог идентитета и моћи просиђивања није, дакле, 
препуштено случају. 
 
O претходном се овде размишља јер сеу нашој дидактици, тј. педагогији сада већ 
увелико „гура“ плурализам, питање окретање вреностима које задиру у суштину 
јединствености јавног школског система., ремете се основе традиције којој се у име 
плурализма оспорава легитимитет и сл. Тако тумачења овога замишљају 
испарцелисана школски систем према погледима на свет,а одрицање нормативне 
дидактике претворено је у традицију, што је дидактику, па и педагогију довело до 
питања чији значај још није до краљја сагледан: какво место припада плуралзму 
унутар организовања наставе, пре сега из аспекта циљева и садржаја. Питање 
плурализма у друштву у дидактичкој стварности искључује нормирање и 
обавезност. Значи ли ово да аутори који нагињу ка неограниченом плурализму 
прихватају идеје које у основи имају анархију као принцип вишег реда и у којој 
мери у овом контексту има смисла питање обавезног консенсуза о васпитању и 
образовању, садржајима, поступцима? Отуда се негирањем нормативног предзнака 
у дидактици питање циљева учења избегава, или замагљује нагомиланом 
емпиријом или организационим проблемима. 
 
И у нашу дидактичку стварност, кја још има знаке консензуса и циљева, настоји се 
„гурати“ плурализам, аутономија, еманципација и сл., иако су земље које су 
отприлике представљене у у претходно скицираним сликама васпитања и школе 
Д.Р. Дифура већ у фази преиспитивања својих токова, који су отприлике на путу ка 
квалификацији исувише формалног консензуса, а садржајно је насупрот томе, већ 
одвно овај консензус нестао, те се стога, како многи сматрају, легитимитет њиховог 
јавног шкјослтва већ изгубио.(Гојков, Г.,2004.год.) 
 
Иза свега овога је постулат функционалног и критичког процеса демократизацје у 
школи и друштву, што води ка „дидактици оријентисаној ка ученику“, која има 
задатак да практикује самоодређење и суодређење и да омогући самоодговорно и 
суодговорно делање.(Kron,F.W. 1996.ј.) Али, овако аргументована дидактичка 
оријентација не инсистира баш потпуно на друштвеним склоповима индивидуалног 
делања, те да у интегрисаном и уравнотеженом клопу реалности аспект односа и 
садржаја дође до демократског  самосхватања друштва, остваривањем 
самоодређења и суодређења у инситуцији школе као субсистему. У овом смислу 
имамо постулате комуникативне дидактике Шефера и Шалера у којима је личност 
у вези са еманципаторним постулатом основа отвореног курикулума. И тако 
екстремне тенденције релативизације садржаја и врсте учења чине предзаке 
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„отворене дидатике“. Метатеоријске расправе о дидактици оријентисанј на ученика 
трају већ годинама, а у неке од констатација спадају следеће: 

- „самоодређење“ се не јавља само као најважнији циљ педагошког 
процеса, него шире као једино важећи организациони критеријум 
који се може остварити само ако се одмах манифестује; 

- појмови „самоодређења“ и „еманципације“ недовољно су објашњени; 
није анализирао у ком односу стоје с осталим појмовима( 
индивидуалност, личност...), нити је ово стављено у однос с ens 
sociale. 

У савременом схватњу самоодређивање се претвара у превласт наклоности.Не, 
обавеза, радост влада сценом. Самоодређење тиме доспева у област  апсолутне 
омиљености, али и истовремно остаје једини критеријум. Тако се даље 
„самоодређење“ у смислу Куновог императива посматра као отуђивање особе ос 
свега што је везано за обавезе, те одатле настају захтеви за новом „ педагошком 
аутономијом“ из које произилази и „отворени курикулум“. И тако дигнут до догме 
од оних који на терен дидактике и педагогије улазе без познавања онога о чему 
проф. Н. Поткоњак говори у помињаној књизи, отворени курикулум трпи данас све 
више критике; дискусија о мери индивидуалног деловања на рачун друштвености, 
из угла дидактике и њених тема( као што су дискутоване: отворени курикулум, 
самоодређење и др.) још траје, а њени обриси све више личе на оне попут 
претходно датим у Дифуровим , Мишеовим и др.рефлексијама, а и други у свему 
овоме све више виде опсасност да индивидуализам постане доминантна 
карактеристика нашег времена, јер трпи оасност да његово захуктало продуцирање 
угрози друштвени карактер људског бића.( Костић, Н., 1997.год.) Зато се данашње 
дискусије све више слажу с оценама проф. Н. поткоњака у помињаној студији, те , 
рецимо, питање курикулума често завршавају констатцијом: да се култура неког 
времена, доведена на појмове, изражава у његовим наукама, чији систем не треба 
одржавати  ради самога себе, него везано за способност деловања особе која је 
способна д асодлучује, те се одређени наставни садржаји изводе из помињаних 
дуплих димензија. 
 
Најзад, могло би се поставити и питање: у којој мери давање предности токовима 
анархистичке епистемологије има ознаке избегавања сваког догматизма методе и 
теорије, догматизма образовања рационалног појма и рационалистичке методе, 
сваког принципа мишљења који се не мења и сл? Дакле, стоји ли иза овога 
поперовска оријентација , по којој постоје начини да се у различитим културама, 
традицијама и историјским епохама стварају различите парадигме рационалности, 
које историјским епохама стваају различите парадигме рационалности, које уводе 
нове парадигме, забране, преформулацију и сл. Или ти напади на догматиам 
модерне научне мисли нису отишли даље од сумњи у данашњу мисао? Морамо ли 
ми данас сумњати у способност ммдерне да своју филозофију, способност 
самокритике и самокоректуре стави у функцију недогматике, прихвати став да све 
методологије( и оне најјасније и најистинитије ) имају своје границе; и на крају се 
сложити с Фајерабендовим правилом “Anything goes“( све је могуће) и тако 
изразити плурализам, који надилази, релативизује и оставља по страни дидактичке 
критике, односно оставља неразјашњене и несагледиве последице? 
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И након свега претходног долазимо до утицаја постмодерне на метатеоријске 
концепције педагогије. На карти теорија нуке манифестоване су три основне струје, 
па су и главне позиције науке уређене у ове три струје: 
- дијалектичка, дијалектичко-материјалистичка полазишта, 
- херменутички оријентисана позиција( педагогија као друштвена наука), 
- емпиријско-аналитичка полазиша науке о сазнању. 
 
Представници ове три струјесу међусобно заратили. Позната је „свађао 
позитивизму“ с краја 60-тих година прошлога века, која је избила између 
Франкфуртске школе ( Адорно, Хабемас и др.) и критичког рационализма (Попер и 
др.). У међувремену су дискусије доспеле у мирније воде, што је олакшало боље 
сагледавање разлика и сличности. За сваку од три главне струје могу се навести 
педгошке теорије и дидактички модели који се својим теоријским оквиримам 
позивају на те основне позиције. 
 
Емпиријско-аналитички били су оријентисани бихејвиористи, анакон њих најчешће 
предузимано полазиште унутар аналитичког правца је критички рационсализам, 
који је развио Р. Попер. Попер ступа на сцену тамо где бихејвиористи немају 
одговор; заблуда је да је „чисто“ посматрање ослобођено теоријских претпоставки. 
Преко језички саопштеног разумевања претпоставке о смисленоти и усмерености 
ка циљу понашања људи увек су утицала на посматрање. 
 
Али, интенционалност људског делања не може се посматрати. Она се може 
закључити само херменутичким методама разумевања смисла. 
 
Позната Поперова теорија фалсификације окреће основно правило дедукције 
научних појединачних исказа из општих хипотеза уназад, док емпиризам, из чијих 
је редова и Попер, жели да кроз индукцију дође до теорије. Поперова теорија 
фалсификације у педагогији није још нашла значајно упориште. Поперовске 
позиције ретко ко сам предузима; то се препушта времену, тј. Другима. С друге 
стране, тест фалсификације тражи општеважећи исказ закона, а у педагогији 
постоје практично само квантитативни искази, или статистички пренете 
претпоставке о понашању истог облика, код којих се рачуна с изузецима. 
 
Волфганг Брецинка, немачки педагог је у књизи“ Од педагогије до науке о 
васпитању“ подстицао педагоге да преузму поперову позицију, да би од 
метафизичке науке о принципима „Педагогије“ направили репутирану  науку. Али, 
Брецинка се сам није придржавао свога модела и десет година касније извршио је 
корекције на одлучујућим местима. 
  
Т. Адорно, М. Хоркхајмер, В.Бенџамин, Ј. Хабермас и др. , делујући са позиција 
критичке теорије друштва (дијалектички оријентисано полазиште) настојали су да 
докажу да је у време просветитељства настала обавеза „разума“ у модерним 
емпиријско-аналитичким наукама постала инструментализована: оријентација ка 
добробити појединца и друштва замењује се рационалношћу сврхе која је постала 
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инструмент власти малобројних. Педагози и данас неуморно цитирају два основна 
појма Франкфуртске школе: дискурс и еманципацију.Пренето на дидактику, на 
однос наставник-ученик иде данас( преко теорије и модела аутора као што су: 
Клафки, Моленхауер и Бланкерц- заступника критичке теорије у дидактици до 80-
тих година као рецепција ове теорије, након врхунца опада, а педагошка мапа 
Европе својим теоријама и моделимапостала је скоро непрегледна(Гојков,Г., 
2005.г.) до оних које налазимо у поменутом тексту Дифура. 
 
Педагогија као друштвена науа последица је херменутичких позиција науке. 
Значајну улогу у педагогији и дидактици из херменеутичке позиције имају: 
амерички прагматизам, симболички интеракционизам и феноменологија. Од 
Хусерлове феноменологије пут директно води ка егзистенцијализму( К.Џасперса)и 
фундаменталној онтологији М Хајдегера и све до Сартровог егзистенцијализма и у 
новије време до тзв. Концепата животног света, одакле се назиру значајни утицаји 
на педагогију. А, у педагошкој пракси карактеристично је следеће: 

- критика школе у циљу еманципације, 
- властити циљеви су у знаку еманципације. 

 
Но, како су се јавила бројна питања о појмовном одређењу“еманципације“, а ни 
акциона истраживања нису успела да обликују педагошку теорију која би била 
сигуран оријентир пракси и критичка теорија постаје неостварени програм, а 
расправ око критичке педагогије у Европи, углавном, јењава. 
 
Овде бисмо се сада могли вратити постмодерни, њеној функцији као научно-
теоријског становишта, која се подудара с позицијама Куна и Фајерабенда у 
расптавама о парадигмама; у питање се доводи објективност нововековних наука и 
упозорава  на зависност научних резултата од парадгми( Кун), односно одређених 
дискурса ( постмодерна). Постмодерна је поставкама о еквивалентности и 
инкомензурабилности Несамерљивости) научног знања с осталим врстама знања 
надмашила Куна и у педагогији отворила, поред бројних других, и следеће питање: 

- шта би били критеријуми разликовања научног утемељења и 
разликовања дискурса у научном утемељењу педагогије. Са овим се 
питањем среће и најновија научно-теоријска концепција, 
конструктивизам, која је, такође, значајна за савремене педагошке 
концепције.(Гојков,Г., 2005.г.). И, овде бисмо сада могли закључити 
да су различите педагошке концепције , данас актуелне на 
педагошкој сцени Европе, под утицајем различитих научно-
теоријских концепата. Постмодерн аје плурализмом гурнула 
класичну педагогију у дефанзиву, и уз помоћ других научних 
дискиплина које су се нашле на терену васпитања и ту настоје да 
имплементирају своје недомишљене теорије,“гура“нове концепције 
које потискују педагогију и педагоге ( мењајући јој чак и назив у 
едукацијске науке, наука о обраазвању и сл.). Ниче је својим 
одрицањем вредности педагогије оставио трага до данас; она је 
релативизована и успавана; нехајно гледа на многе у њој већ 
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превазиђене идеје, чекајући да се и друге науке, које преко овога 
улазе на њен терен, на том „већ виђеном“ ухвате у „сопствену замку“. 

 
Из претходног кратког скицирања појма и његове генеалогије видело се, а то овде 
морамо нагласити, да није случајно што је Сартров егзистенцијализам поткопао 
педагогију,јер је он срушио концепт човека стовореног по слици Божијој, што 
унапред носи идеју о осмишљеном плану шта човек треба д абуде, дакле и 
одређивање циља као педагошке категорије. Сартрова филозофија је овде поменута 
као пример филозофских струја које су помогле одвајању педагогије од 
филозофије( бави се апсолутном сободом која не може бити повезана ни са каквим 
„треба“). А постмодерна је направила корак даље, истичући немоћ и једне и друге. 
Но, ипак педагогија јесама доста учинила да дође довде, окрећући се од проблема 
одређења човека и посвећујући се обичним проблемима сакидашњице постала је 
делатност која одговара на проблеме времена, што је уместо развоју пре водило 
распаду. Педагогија је тако, сматра се, постала инструмент за извршавање 
друштвених циљева о чему смо претходно говорили у Дфуровом освртању на 
васпитање „постмодерног детета“. 
 
Критичи тонови данас истичу деградацију циља педагогије. Питање легитимности 
човекових одлука и вредновања, па и осмишљавања критеријума који не би били 
одређени ни емпиријским истраживањима, ни историјом, остало је отворено. 
 
Моги педагози данас већ сматрају да тамо где се педагогија одрекла филозофског 
мишљења, ту је истовремено морала одустати и од појма образовања, морала је 
редковати своје схватње образовања, које је сада скоро сасвим одређено само 
употребљивошћу и својом снагом у извршењу друштвених задатака.( 
Хајтгер,М.,1983.г.). 
 
Наука о васпитању, педагогија је, занемаривши филозофију, блиска пракси и није 
више оно што се под педагогијом подразумевало, она је педагошка обмана. 
Механизми применљивости с вели су педагогију на технику. Пропагирање 
противљењу ауторитету у постмодерни, еманципација, курикуларна педагогија или 
различити типови пројеката у настави, отворене насатве, социјалног учења и сл., 
према многима, за данашњу педагогију су терапеутска открића( или боље рећи за 
оне који из других дисциплина које су се обреле на терену васпитања). Ништа 
мање зло није ни политичка, опортунистичка употреба и злоупотреба човека. 
Слобода у савременом понашању осуђује педагогију као „службу за усмеравање“ и 
још јаче истиче потребу да свако педагошко деловање неизбежно треба да је 
повезано са једним „треба“, које не треба да буде бесмислено и самовољно, него 
израз стварних искрених настојања; онако како проф. Н. Поткоњак у својој студији 
истиче особено средство подстицања и развијања индивидуалних способности и 
обликовању целовите личности сваког човека, да буде фактор очовечења, кроз 
коегзистенцију индивидуалног и социјалног.(Н.Поткоњак, оп. цит.) 
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Постмодерни плурализам у педагогији има смисла само ако води стварању система 
целовитих и јединствених сазнања о васпитању у повезану  јединствену целину, 
јединствену науку о васпитању, педагогију( а,не науку , или науке о образовању). 
 
                                  
 
                                          Postmoderno obrazovannje 

 
 
Osvrnimo se ovde i na reakcije drugih stranih autora na postmoderno vaspitaje i 
obrazovanje. Giroux,H. Navodi Barry Smarta, tj. njegovo razmišljanje o potrebi da se 
društvo uhvati u koštac sa „prelaskom na postmodernu“. Ovaj zadatak se po ovom autoru 
javlja u Evropi još od kasnih 60-tih godina prošloga veka i kraja poslratnog buma u 
globalnoj kapitalističkoj ekonomiji. Po njemu se još od tada javlja potreba da se dodje do 
razumevanja pojave nove kulture vremena i prostora, i sa svim sa ovim povezanim 
transformacijama u oblicima znanja i iskustva u (post) modernom svetu.203 
 
Giroux,H. Ističe da je da je za mnoge teoretičare koji su uz to i na nekom položaju u 
političkom spektru, aktuelni istorijski trenutak manje shvaćen kao potreba da se sa njim 
uhvate u koštac, msli se na nove oblike znanja, iskustva i ostalog što čini postmodernu, a 
više kao potreba da mu pišu posmrtnicu. Po njegovim utiscima znaci iscrpljenosti deom 
se mere činjenicom da je postmodernizam zahvatio dve generacije intelektualaca koji su 
beskrajno promišljali o njegovom značenju i implikacijama kao o „socijalnom uslovu i 
kulturnom pokretu“. „postmoderna debata“ je preziro odbila ono malo konsenzusa i 
ogromnu konfuziju i animozitet. Teme su za sada , po Girouxu, dobro poznate: vodeće, 
glavne pripovesti i tadicija znanja koje su se zasnivale na prvim principima su odbačene; 
filozofski principi zakonitosti i ideje o svetom su dovedene u sumnju, epistemološke 
sigurnosti i čvrsto odredjene granice akademskog znanja dovedene su u pitanje“objavom 
rata opštosti“ i poricanjem sveobuhvatnijih, jedinstvenih pogleda na svet; opšte razlike 
izmedju visoke i niske kulture su odbačene insistirasnjem da su proizvodi tzv. masovne 
kulture , popularne i narodne umetničke forme valjani predmeti istraživanja; 
prosvetljujuća korespondencija izmedju istorije i progresa i modernističke vere u 
racionalnost, nauku i slobodu pretrpela je duboko ukorenjeni skepticizam; jasno odredjen 
i jedinstven identitet humanističkog subjekta zamenjen je pozivom na narativni prostor 
koji je pluralizovan i fluidan; i konačno, mada Giroux ne smatra ovo poslednjim, istorija 
je odbačena kao nelinearni proces koji pokreće Zapad progresivno ka konačnoj realizaciji 
slobode.204 
 
Prethodna i druga pitanja postala su tako centralna za postmodernu debatu. Postmoderni 
izazov ne sastoji se samo od raznovrsne kulturne kritičnosti, nego mnogi smatraju da se 
na njega mora gledati kao na kontekstualni diskurs koji dovodi u pitanje specifične 
disciplinarne granice u oblastima kao što su literarne studije,, obrazovanje, geografija 
arhitektira, antropologija, umetnost, sociologija i moge druge. 
 

                                                           
203 htt://unr.edu/homepage/crowther/ejse/geelan.htmls. 
204 Ibidem 
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Imajući n aumu širok teorijski domet postmoerne, njen politički anarhizam i njen izazov 
„intelektualcima koji donose zakone“ nije neobično da dolazi do sve šireg pokreta koji 
uključuje različite kritičare koji žele da se distanciraju od postmodernizma. 
 
Nasuprot uzdizanja posmodenizma do visina modnog hita i u akademskim glasilima i 
popularnoj štampi u severnoj Americi tokom poslednjih dvadeset godina, sada se već 
javlja zloslutno i reakciono raspoloženje.Po oceni Girouxa je postmodernizam i postao 
nešto kao modni trend, ali ističe on takvi dogadjaji su kratkog daha i retko da uzimaju 
bilo predmet ozbiljno.Ali, smatra on, moć mode ne treba potcenjivati s obzirom na to 
kako ona moče nekom pitanju dati notu irelevantnosti i nerazmevanja. U 
 
U novijim diskusijama o postmoernizmu mnogo više toga je dovedeno u pitanje nego što 
su uticaju mode i konfora; ustvari, često jezgroviti termini, koji predstavljaju okvir kritike 
modernizma navode na nešto tegobnije. U žustrim retoričkim raspravama koje odbacuju 
postmodernizam kao reakcionarni nihilizam, ili jednostavno kao neki oblik  
konzumerizma, javlja se duboko ukorenjeni anti-intelektualizam, onaj koji veruje u ideju 
da teroija predstavlja akademski luksuz i da ima vrlo malo veze sa konkretnom 
društvenom stvarnošću( političkom praksom).Giroux smatra da ako ostavimo pitanje 
anti-intelektualizma po strani, snažna i zakasnela reakcija na postmoernizam 
,takodje,ukazuje na krizu u načinu na koji projekat moderne pokušava da prilagodi, 
propiše i primeni pitanja različitosti i neodredivosti. 
 
Mnogi smatraju da izgleda da veliki deo kritike koji odbacuje postmodernizam sada u 
zamci onoga što se u literaturi sreće pod nazivom „ utopije koje su služile kao svetionici 
u dugom maršu ka vladvini razuma, koji je vizualizovao svet bez ograničenja, ostataka, 
nestalih- bez disidenata ili pobunjenika“.205 Protiv nemogućnosti preodredjivanja, 
fragmentarnosti i skepticizma ere postmoderne, glavne ideje moderne, posebno 
marksizma i liberalizma išle su kao suprotni diskursi. Jedna od posleica je „čitava 
generacija posleratnih intelektualaca prošla kroz krizu identiteta...Ono što je usledilo je 
raspoloženje žaljenja i melanholije“.206 
 
Baština esencijalizma i ortodoksije s eizgleda ponovo dokazuje od strane levo 
orijentisanih intelektualaca koji odbacuju postmodernizam kao stil kulturne kritičnosti i 
produkcije znanja. Ovo se takodje uočava u odbijanju intelektualca da priznaju 
sveobuhvatne procese socijalne i kulturne transformacije koji su započeli u 
postmodernim diskursima koji su podobni za uvidjanje svremenih iskustava maldih i 
široko rasprostranjenu proliferaciju oblika raznolikosti u dobu opadajućih autoriteta, 
ekonomske nesigurnosti, procvata elektronskih medijskih tehnologija i širenjem onoga 
što Giroux,H., naziva pedagogijom korisnika, u gotovo svaki aspekt kulture mladih. 
 
Girouxu,H., čije ideje ovde posmatramo izgleda posmodernizam kao pedagoški koristan, 
jer pruža elemente suprotnog diskursa koji mogu d apomognu u razumevanju kulture koja 
se menja i obrazovnog preokreta koji utiče na mlade u severnoj Americi. Rezistantni ili 

                                                           
205 Giroux, prema Beck,C., Ontario Institut za pedagoške studije, 
http:www.gseis.ucla.edu/eourses/edu253a/Giroux/Giroux5.htm1 
206 Mercer, prema Beck,C., op.cit. 
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politički postmoernizam čini mu se korisnim u pružanju pomoći vaspitnom osoblju i 
drugima koji su u poiciji da treba da odogovore na promenljive uslove produkcije znanja 
u kontekstu pojave elektronskih mas-medija, kao na ulogu koju ive nove tehnologije 
imaju u redefinisanju mesta i značenja pedagogije. 
 
Njegovo bavljenje načinima na koje vaspitači i dr. razumeju politički dometi moć 
pedagogije dok ona smešta mlade u kulturu postmoderne navodi na to da postmoernizam 
ne treba da bude ni romantizovan, niti ga treba olako odbaciit. Nego, on veruje da je 
postmodernizam suštinski važan diskurs o kome treba kritički promišljati da bi se 
pomoglo vaspitačima da razumeju modernističku prirodu javnog školstva u severnoj 
Americi. On, takodje, smatra da nastavnici treba da shvate promenljive uslove formiranja 
identiteta unutar elektronskih kultura i kako ove kulture  proizvode nove generacije 
mladih koji postoje izmedju granica modernističkog sveta sigurnosti i reda, koji podupire 
kultura Zapada, i sveta postmoderne koji uključuje hibridne identitete, elektronske 
tehnologije lokalne kulturne prakse i pluralizovane javne prostore. 
 
Pre nego što se osvrnemo na kritički odnos Girouxa izmedju diskursa postmoderne i 
onoga što je obećala pedagogiji, ostanimojo samo na trenutak na njegovom osvrtanju na 
snažnu zakasnelu reakciju protiv postmodernizma i obraszloženjima za njegovo shvatanje 
po kome postmoderna reprodukuje, a ne bavi se konstruktivno nekim pedagoškim i 
političkim problemima koji utiču na savremneu školu i mlade u njoj. 
 
Prema Girouxu su konzervativci u postmoderni videli najbolji izraz radikalne 
zaoštavštine čezdesetih godina pršloga veka,a , s druge strane, javlja se sve češći broj 
radikanih kritičara koji vide postmodernizam kao uzrok širokog raspona teorijskih ispada 
I političkih nepravdi. Tako on navodi kritike britanskog kulturnog kritičara Džona Klarka 
prema kome se hiper-realnost postmodernizma pogrešno slavi i depolitizuje nove 
informacione tehnologije i podstiče intelektualne metropole da najavljuju kraj svega da bi 
se posvetili ničemu(posebnomaterijalističke probleme masa). Ima i oštrijih reakcija, kao 
što je Din Mek Kanelovo u kome se postmoderna shvata na sledeći način“ postmoderno 
pisanje izraz je mekog fašizma“.207 
 
Feministička teoretičarka Suzan Bordo odbacila je postmodernizam kao još jedan oblik 
„stilskog nihilizma“, a njegove sledbenike optužila za konstruisanje „ sveta u kome jezik 
guta sve“.208 Ova reakcija postala je u severnoj Americi tako jaka da su već postojali 
izgledi da će je status popularne kritike proglasiti „mrtvom“. Zbog ovoga su već i 
komentari u uvodniku New York Times-a, kao i popularnih tekstova i tekstova u 
akademskoj periodici kao što je Chornicle of Higher Education ozbiljno upozoravali 
javno mnjenje kako više nije moderno izgovarati reč na „p“(postmodernizam). 
 
Ozbiljne kritike pojavile od autora kao što su  J. Habermas, P. Anderson,D.Harvi i dr., ali 
aktuelna reakcija u sebi nosi drugačiji intelektualni kvalitet, neku vrstu ograničavanja, 
koja je i uznemirujuća i neodgovorna u svom odbijanju da uvede postmodernizam u bilo 
koji oblik dijaloške, teorijske debate. Mnogi od ovih levo orijentisanih kritičara često, po 
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oceni Girouxa, pridaju sebi visoke moralne vrednosti i prikupljaju svoju teorijsku 
grupaciju unutar binarnih podela koje čine postmoderne fikcije, s jedne strane, i politički 
korektni broci za materijalističke slobode, s druge. Jedna od posledica je da se svaki 
pokušaj da se kritički uključi vrednost i značaj postmodernih diskursa žrtvuje zarad 
hladnih zimskih vetrova ortodoksije i intelektualnog parohijalizma. Ovo za Goruxa ne 
znači da svi kritičari postmodernizma potpadaju pod ovu kategoriju, niti da bavljenje 
odnosima izmedju moderne i postmoderne, statusa etike, krize reprezentacije i 
subjektivnosti ili politički značaj postmodernih diskursa ne treba problematizovati.Ali, 
gledati na postomdoernizam kao na teren koji treba potpuno poreći navodi na teorijski 
oprez, a ne na nehajno napuštanje ili proizvoljno odbacivanje.209 
 
Mnogi smatraju da ono što nedostaje u ovim kritikama jeste spoznaja da bi, s obzorom da 
postmodernizam ne dela unutar nekog znaka, možda bilo delotvornije odbaciti sve 
argumente koij postavljaju postmodernizam u neku glavnu politiku ili niz strategija. I 
umesto toga bio bi korisniji poduhvat ako bi se išlo u sisret razmevanju načina na koji 
postmodernistički centralni uvidi rasvetljavaju kako se moć koja pokreće višestruke 
relacije podredjenosti proizvodi i širi kroz kulure. Umesto da se shvati kao objava raumu, 
postomodernizam s emože kritički analizirati u smislu kako uspešno dovodi u pitanje 
ograničenja projekta modernističke racionalnosti i njenih univerzalnih tvrdnji o progresu, 
sreći i slobodi. Umesto da se smatra da je postmodernizam napustio teren vrednosti, 
izgleda da je korisnije baviti se onim kako on objašnjava kako se vrednosti konstruišu 
istrorijski i relaciono i kako bismo ih mogli tretirati  kao osovu ili preduslov za politički 
angažovanu kritiku.210 Giroux slično ovome smatra da umesto da tvrdimo da 
postmodernistička kritika  esencijalističkog subjekta opovrgava teoriju subjektiviteta, 
izgleda da produktivnije ispitati kako tvrdnje postmodernizma o kontigentnom karakteru 
identiteta, koji je konstruisan u višestrukim socijalnim odnosima i diskursima, redefinišu 
ideju agensa. U literaturi se sreće primer Džudit Batler, koja tvrdi „da je subjekat 
konstruisan ne znači i da je determinisan; na protiv, konstituisan karakter subjekta je sam 
preduslov njegove agensnosti“.211 Sada već poznat argument da postmodernizam 
substituiše reprezentaciju za realnost predstavlja manje spoznaju nego redukcionizam 
koji odbija da se kritički bavi time kako postmoderne teorije reprezentacije rade da bi 
dale značenje realnosti. 
 
Za postmodernu politiku reprezentacije bi možda bolje bilo, smatra Giroux da pokuša da 
razume kako se mož mobiliše u kulturnom smislu, kako se slike koriste na nacionalnoj i 
lokalnoj skali da bi se stvorila reprezantaciona politika koja reorijentiše tradicionalne 
ideje o prostoru i vremenu. 
 
Postmodernizam pluralizuje značenje kulture, dok je modernizam čvrsto teorijski smešta 
u aparaturu moži. Upravo u ovom dijalektičkom medusobnom delovanju izmedju razlike 
i moći vidi Giroux kako postmodernizam i modernizam utiču jedno na drugo, a ne 
isključuju se medjusobno. Dijalektička priroda odnosa koji postmodernizam ima prema 
modernizmu garantuje teorijski moratorijum kritikama koje afirmišu ili negiraju 
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postmodernizam na osnovu toga da li predstavlja raskid sa modernizmom. Vrednost 
postmoderne leži negde drugde. Ova ideja je u osnovi nastojanja da se prethodno bavimo 
idejama ovoga autora. Želelo se,dakle, da pokaže dasu pored oštrih kritika i odbacivanja 
postmodernizma sreću i ideje o mogućnosti da se on posmatra iz ugla koji može doneti 
nešto korisno, te da se traga za njegovim vrednostima, jer on je takav kakav je već ušao u 
život i izborio se na svoj način za svoje mesto u njemu. 
 
Jedan od izazova u diskisiji oko postmodernizma je da li njegovi progresivniji elementi 
mogu da unaprede naše razumevanje funkcionisanja moći, kako se formiraju socijalni 
identiteti i kako promenljivi uslovi globalne ekonomije i nove informacione tehnologije 
mogu da se artikulišu tako da odogovore na izazove postavljene od strane  progresivnih 
kulturnih radnika i novih socijalnih pokreta. Direktnije pitanje za kritičnije vaspitače leži 
u prilagodjavanju postmoderne kao dela šireg pedasgoškog projekta koji ponovo, smatra 
Giroux, dokazuje politički aspekt, dok se istovremeno bavi najprogresivnijim aspektima 
modernizma. Postmoderna po njemu postaje relevantna do one mere do koje opstaje deo 
šireg političkog projekta u kojem odnos izmedju moderne i postmoderne postaje 
dijalektički, dijaloški, kritički. 
 
Velikim izazovom smatra se tenzija koja postoji izmedju škola kao modernističkih 
institucija i podvojenih uslova postmoderne kulture mladih zajedno sa problemima koje 
oni nameću kritičkim vaspitačima. Izazov je, ustvari, u potrebi da se razume postojeće 
odbijanje škole da se odrekne pogleda na znanje, kulturu i red koji podriva mogućnost za 
konstruisanje radikalnog demokratskog projekta u kojem s ezajedničke koncepcije 
gradjanskog prava istovremeno suprotstavljaju narastajućim režimima ugnjetavanja i bore 
za uslove koji su neophodni da se konstruiše multirasna i multikulturna demokratija. 
Takodje, mnogi smatraju da postoji potreba da se radnici u kulturi bave pojavom nove 
generacije mladih koji su sve više konstruisani u unutar postmodernih ekonomskih i 
kulturnih uslova koje škole gotovo potpuno ignorišu. A, kao treći najčešće sretani izazov 
je da se kritički prilagode oni elementi postmoderne pedagogije koji bi mogli da budu 
korisni u obrazovanju mladih da budu subjekti istorije u svetu koji sve više smanjuje 
mogućnosti za radikalnu demokratiju i globalni mir. 
 
 
 
            Modernističke škole i kontekst postmoderne212 

 
 
Insert iz filma „Ratne igre“: Dejvid Lajtman vidi brošuru kompjuterske kompanije koja 
obećava kvantumski skok u tehnologiji igrica ovoga Božića...on provaljuje u sistem i, 
misleći da je to igra kompjuterske kompanije, traži da igra globalni termonuklearni rat... 
Vidi na TV-u da je u roku od tri minuta Strateška vazdušna komanda ušla u stanje pune 
ratne pripravnosti misleći da je došlo do sovjetskog napada...biva uhapšen i 
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ispitivan...onovo provaljuje u sistem i pita kompjuter: da li je ovo igra ili stvarnost? 
Kompjuter odgovara: Kakva je razlika?213 
 
Prethodna skica jedne od mogućih situacija u kontekstu postmoderne utisak je dobro 
može poslužiti za komparaciju raskoraka koji se javlja danas izmedju nje i modernističke 
škole. Ovo je svakako još više izraženo u zemljama Zapada gde je postmoderna jače 
zakoračila. Sjedinjene s jezikom reda, izvesnosti i znanja, škole, na Zapadu je ovo još 
izračenije u državnim školama, se suočavaju sa stvarnim promenama u demografskom, 
socijalnom i kulturnom sastavu svojih zemalja(ovo je posebno karakteristično za SAD, 
ali i za Ujedinjenu Evropu) za koje nisu ni u kom slučaju pripremljene. Kao potpuno 
modernističke institucije, škole su se dugo oslanjale na moralne, političke i socijalne 
tehnologije koje opravdavaju ustrajnu veru u kartezijansku tradiciju racionalnosti, 
progresa i istorije. Posledicama se na Zapadu smatraju znanje i autoritet u školskim 
planovima i programima organizovani tako da ne eliminišu razlike, već da ih regulišu 
kroz kulturne i socijalne podele rada. Klasne, rasne i polne razlike se u njihovim 
nastavnim programima ili ignorišu ili su podredjene imperativima istorije i kulture koji su 
linearni i uniformni. U okviru diskursa modernizma, znanje crpi svoje granice gotovo 
isključivo iz evropskog modela kulture i civilizacije i povezuje učenje vladanjem 
autonomnim i specijalizovanim oblicima znanja. Ovde bi trebalootvoriti jednu zagradi i 
zapitati se nad mogućnošću da se u našoj zemlji drugačije gledalo na neke stvari.No, ovo 
bi pitanje tražilo duže analize, te ga ostavljamo za neku drugu priliku i temu.  
 
Pod uticajem modernističkih tradicija, školovanje postaje agent onih intelektualnih i 
političkih ideologija koje su povezane sa onim što Hanter,I. naziva „dovodjenje 
socijalnog poretka u ravan s vladom“. Rezultat je pedagoški aparat koji reguliše praksa 
uredjivanja koja vidi „slučajnosti kao neprijatelje, a red kao zadatak“214Praksa uredjivaja, 
licenciranja i regulisanja oovih struktura školovanja  zasniva se na strahu od različitosti i 
neodredivosti. Efekti zadiru dubo u strukturu školovanja i uključuju: epistemološku 
aroganciju i veru pedagošku praksu prihvatanja izvesnosti i javnihsfera u kojima se 
kulturne razlike vide kao preteće; znanje se u nastvnim programima ozicionira kao 
objekat vladanja i kontrole; pojedinačni učenik je privilegovan kao jedinstveni izvor 
agensnosti bez obzira na nepravedne odnose moći; tehnologija i kultura knjige tretira se 
kao otelotvorenje modernističkog učeja i jedini legitiman objekat pedagogije. 
 
Kritičari moderne škole zameraju joj to što se sve više oslanja na instrumentalni razim i 
standardizaciju kurikuluma.Oni samatraju da se ovo može pre svega videti u regulisanju 
klasnih, rasnih i polinih razlika kroz krute forme testoranja, sortiranja i praćenja. 
Vladavina razuma otkriva sovju zapadnu kulturnu baštinu u visoko centralizovanom 
kurikulumu koji čestoprivileguje neke kulture u odnosu na druge( u SAD-u je to posedno 
izraženo u odnosu belaca i drugih). Smatra se čak da od strane nastavnika postoji 
izbegavanje da se inkorporira popularna kultura u kurikulume, kao i da se uzme u obzir 
novi elektronski informacioni sistem u postmdernom dobu koji masovno generiše novi 
socijalni kontekst za savremenu mladež.215 
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Kultura postmoderne na drugim meridijanima, posebno na Zapadu ima karakteristike 
koje su uslovljene nama dalekim kontekstom, a to se odnosi na činjneicu da , recimo, u 
SAD-u imaju probem emigracije, ne više toliko iz Evrope, nego iz Latinske Amerike i 
Azije, te oni smatraju da se nacionalni identitet ne može više sagledavati kroz sočiva 
kulturne uniformnosti i ne može se nametnuti kroz model asimilacije. Nova postmoderna 
kultura nosi svoje specifičnosti, razlike, pluralnost, a odatle se preko Atlantika prenosi i 
zapljuskuje obale Evrope, a u globalnoj civilizaciji i u situaciji da 
medjunarodnomscenom imaju tendenciju da vladaju sila i kapital, ova razumevanja 
savremenosti i tendencije prenose se i osećaju, utisak je jače deklarativno, ili čak više u 
negativnom smislu nego što bi zagovarana politika morala da bude. 
 
Na obrazovanje u postmoderni utiče i recesija na koju se žali Zapad, koja podrazumeva 
smanjivanje troškova rada radi konkurentnosti  i ekspanziju radnih mesta u uslužnoj sferi,  
velika nezaposlenost sa drugim tamnim tonovima dugoročnog predvidjanja,terajju 
mladde da odustanu od dugo prihvatane pretpostavke da su školska svedoćanstva najbolji 
put u ekonomsku sigurnost i klasnu mobilnost. Ovakva shvatanja bila su relevantna za 
eru industrijalizacije, ali noviekonomski uslovi dovode u pitanje efikasnost masovnog 
obrazovanja u obezbedjivanju „dobro obučene“ radne snage koju su poslodavci zahtevali 
u prošlosti. U ovom smislu javlja se sve više potreba da se preispita uloga obarazovanja u 
postmoderni, a satim imisija škola kao vaspitno-obrazovnih institucija. Tako mogi 
smataju da bi obrazovanje, dakle, škole trebale, umesto da osposobljavaju učenike za 
specifične radne zadatke,da u sadašnjem istorijskom trenutku osposobljavaju učenike da 
drugačije razmišljaju o značenju rada u postmodernom svetu.Nemogućnost da se nešto 
predodredi, a ne red, treba po mnogim autorima Zapada, posebno SAD-a da postane 
vodeći princip pedagogije u kojoj se višestruki pogledi, mogućnosti, različitosti otvaraju 
kao deo pokušaja da se slučajno predvidi budućnost, a ne iz perspektive nadmoćnog stava 
koji pretpostalja a ne problematizuje ideje o radu, progresu, agensnosti. U ovakvom 
konekstu škole treba da edefinišu nastavne planove i programe u okviru postmoderne 
koncepcije kulture kja je povezana sa raznorodnim i promenljivm globalnim uslovima 
koji zahtevaju nove oblike pismenosti, izuzetno razumevanje mehanizama kojia moć 
funkcioniše unutar kulturnih aparatura i oštriji smisao za to kako se postojeće generacije 
mladih stvarju u društvu u kome mas mediji imaju značajnu ulogu u konstruisanju 
višestrukih i različitih socijalnih identiteta. 
 
Neki američki pedagozi zameraju savrenom obrazovanju to što se ne razmišlja o potpuno 
drugačijojpedagogiji koju njihovo savremeno društvo treba. Pored latinoameričke i 
azijske kulture, milse da bi trebalo više približiti priroden i društvene nauke iz ugla 
kulturne transformacije škole. Tkodje, se ističe da pluralizam i nepredvidive okolnosti- 
bez obzira na ot da li dolaze putem medija ili dislokacije koju uzrokuje ekonomski 
sistem, porast novih socijalnih pokreta ili kriza reprezentacije- rezultat je u velikom delu 
sveta isti-nedovoljno sigurnh psiholoških, ekonomskih ili intelektualnih markera. A, to je 
svet u kome je čovek osudjen da luta unutar, ili izmedju višestrukih granica i prostora 
koji su obeleženi neumerenošću, različitostima i poremećenom idejom o značenju i 
pažnji. Modernistički svet izvesnosti i reda ustupio je mesto lanetimu kojoj hip hop i rep 
kondenzuje vreme i prostor u ono što Paul Virlio naziva „ubrazni prostor“. Više ne 
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pripadajući ni jednom mestu ili lokaciji, mladi sve više nastanjuju promenljive kulture i 
socijalne sfere koje su obeležene pluralizmom jezika i kultura. 
 
Za nas još neko tako očiglednno, ali na Zapadu već prisutno- zajednice se redefinišu dok 
prostor i vre utiraju u mltiplicitnu i sveprožimajuću mrežu sajber prostora. Mladi 
medjusobno rzgovaraju preko elektornskih panoa u kafeima, recimo, Kalifornije i na 
drugim mestima javnog okupljanja, koja su neka bila mesta okupljanja hipika i drugih 
kulturnih radikala sada su ustupljena članovima hakerske kulture. Oni reorganizuju svoju 
maštu kroz vezu sa tehnologijama virtuelne realnosti, igube se u slikama koje vode rat sa 
tradicionalnim značenjem tako što redukuju sve oblike razumevanja kroz naočare 
nasumičnog pristupa.216 
 
Autori sa Zapada veruju da se masovne ili popularne kulture u doba postmoderne ne 
mogu zanemariti. Naprotiv, postoji uverenje da su nove elektronske tehnologije s svojom 
poliferacijom višestrukih priča i otvorenih oblika interakcije promenile ne samo kontekst 
za produkciju subjektiviteta, već i način na koji ljudi „prihvataju informacije“. Vrednosti 
ne izranjaju više iz modernističke pedagogije osnovanosti i univerzalnih istina, ili iz 
ustaljenih identiteta sa ustaljeom strukturom i krajem. Mnogi mladi ljudi do značenja 
dolaze usput, mediji su postali zamena za iskustvo, aono što čini razumevanje zasniva se 
na decentralizovanom i dijasporičnom svetu razlike, izmešteosti i razmene. 
 
Postoje autori , medju kojima je i već prethodno pominjani Giroux koji smatraju da je za 
postmodernu omladinu koja stasava kulturna kritika postmoderne donela dosadu i 
nezadovoljstvo, te da joj je ono što je nekada bio pesimizam radikalnog oboda društvasda 
postala zajednička pretpostavka čitave generacije.217Ako se ne bismo složili sa ovakvom 
konstatcijom, onda bi imalo mesta piotati se da nije možda savremenost, postmoderna sa 
svim onim što ona znači uslovila taj osećaj beznadja. Dakle, mogli bismo se pitati i 
koliko je kriticizam presudan da se i nastavnici pobune protiv konteksta u kome treba da 
vaspitavaju mlade, te da im se može pripisati konstatacija da su usmerili svoju pažnju na 
pogrešne tokove ka izgubljenoj viziji društva. Za većinu komentatora, omladina je 
postala „čudna“, „otudjena“ i odvojena od realnog sveta, a mnogi u analizama dolaze do 
zaključka da se kao predznak mladih mogu staviti i kvalifikacije: bez nade, bez 
aspiracija, žive u svetu u kome slučaj i nasumičnost, a ne borba, zajednica i solidarnost 
pokreće njihovu sudbinu.Teme savremenih filmova upravo ovako prikazuju mlade: 
rasturene porodice, zaglušujuća rok muzika, period školovanja ispunjen za njih mrtvilom 
i opštom indiferentnošću prema životu uopšte; bez oslonda i razbijeni, oni na smrt 
gledaju kao i na sam život, kao n apuki spektakl, stvar stila, a ne suštine; izgubljena 
nevinost ustupa mesto ne samo tinejdžersoj kratkovidosti, već kulturi u kojoj se ljudski 
život doživljava kao voajerističko zavodjenje video igrica, nešto dobro da prodje vreme. 
Očaj i indiferentnost uključuju jezik etičkog razlikovanja i društvene odgovornosti dok 
uzdižu trenutnost uživanja do momenta koji definiše agensa. Takodje u filmovima danas 
se već da videti da mnogi mladi ozbiljnouzimaju načelo da život imitira umetnost, te da 
ga je moguće oblikovati u okviru nasilne kulture slika u kojoj bi možda lakše bilo biti 
mrtav. Naravno, sve ove tamne slike savremenosti koja okružuje mlade i postaje njihova 
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svakodnevica nisu apsolutne karakteristike vrmena, ali su već toliko česte da su postale 
teme umetnika, posebno na filmu koji otkriva tamnu stranu kulture omladine koristeći 
holivudsku mešavinu fascinacije i horora da podilazili publici koju ovakvi filmovi 
privlače.U postmodernoj estetici gnušanja, lokalnosti, slučajnosti i besmislenosti za 
mlade s eu voim filmovima čini kao d asu konstuisani van granica kulturnog i 
ekonomskog pejsaža. Umesto toga oni postaju vidljivi jedino kroz istinktivno izražavanje 
psihotičnog  ponašanja ili pospanog iskustva samo-izlaganja komatoznoj alijenaciji( koji 
u američkim filmovima odbacuju većinu vednosti ere Regana, Klintona i Buša).Većina 
mladih je u ovim filmovima opisana kao ljudi koji nemaju osećaj otkuda dolaze i kuda 
idu , a u ovom svetu višestruke realnsti, „šizofrenija se javlja kao psihička norma kasnog 
kapitalizma“218 Otudjenje se pojavlje iznutra, aironija pomalo zamagljuje odbijanje da se 
zamisli bilo koja vrska kolektivne borbe. Realnost izgleda suviše očajna da bi se zbog nje 
brinulo.219 Ljudi razgovaraju, ali izgleda kao da nisu u vezi ni sa samim sobom ni sa 
drugima; životi se ukštaju, ali bez osećaja zajedništa ili povezanosti, kao i bez elemenata 
socijalne aktivnosti koja prati individualizovani smisao odustajanja i samosvesnog 
pridruživanja haosu i neizvesnosti. 
 
Čak i autori koji misle da se kritičnost prema postmoerni pretvara u kriticizam smataju da 
bi na ovakve stvari trebalo gledati sa više socijalnnog komentara na „slepu ulicu 
kapitalizma“, te da bi se na ovo trebalo osvrtati sa više kritičnosti, a ne slavljenja 
odbijanja koje je obučeno u retoriku estetike, stila, mode i solipsističkog protesta. No, 
postmoderni kriticizam je po njima ograničen zbog svoje zbog svoje teorijske 
nesposobnosti da se uhvati u koštac sa odnosom izmedju ideniteta i moći, biografije i 
komfora svakodnevnog života, ili sa ograničenjima individue u postindustrijskoj 
ekonomiji kao sa delom šireg projekta mogućnosti koje su povezane  sa istrorijom, 
borbom, transformacijom i sl. 
 
Kontekst postmoderne iz ekonomskog ugla mnogi autori vide otprilike na sledeći način: 
ekonomski odnsi koji su stvorili novi svet verovatno se neće menjati u dogledno vreme; 
izbori za mlade ljude biće sve suženiji. Za nekoliko godina stalan posao u nekom tržnom 
centru ili lancu brze hrane možda će biti sve što je ostalo za većinu ljudi koji završili viko 
obrazovanje. Život sve više liči na loto-jeste loto-ni na šta više od sreće koja odredjuje da 
li ćete dobiti ugovor za snimanje, da li će se snimati film po vašem scenariju, ili ćete 
dobiti posao u lokalnom studiju. Lutanje zato predstavlja logičan odgovor na kazino 
apitalizam, sporadičnost uspeha i istinsku proizvoljnost moći. Ako talenat nije dovoljan, 
zašto se truditi i usavršavati svoje sposobnosti i veštine? Ako je nemoguće naći dobar 
posao, zašto ne odtumerati i uživati u životu?220 
 
Prethodno skicirani pedagoški izazov postmoderne generacije mladih nije prepušten  
onima koji prave reklame i istražuju tržište, iako je jasno da korporacijski agenti nastoje 
da stvore pedagogiju konzumiranja kao deo novog načina prilagodjavanja postmodernim 
razlikama. Mnogi autori smatraju da obrazovanje treba jače politički obojiti; nastavnike 
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više usmeriti da se bave uslovima u kojima predaju i onim što znači učiti od generacije 
koja doživljava život mnogo drugačije od reprezentacija koje su nudile modernističke 
verzije obrazovanja. Pojava elektronskih medija zajedno sa sve manjom verom u moć 
individue podriva tradicionalne vizije obrazovanja i značenja pedagogije. Jezik planiranja 
časova i mobilnost na gore i oblici na kojima se zasniva nastavnikov autoritet radikalno 
gube svoj legitimitet uočavanjem da su kultura i moć centralni u odnosu autoritet-znanje. 
Vera modernizma u prošlost ustupila je mesto budućnosti za koju tradicionalni markeri 
više nemaju smisla.Ovo su konstatacije pedagoga u društvima koja su jače zakoračila u 
postmodernu i koji se po našoj skormnoj oceni već i sami nalaze duboko u postmoderni i 
mire sa onim što ona sobom donosi. No, iza ovoga , čak i ako sve ovo prihvatimo kao 
neminovnost koja nadire, ne možemo a da se n eupitamo može li se u ovakvim uslovima 
izbeći kako je prethodno navodjeni Difur rekao “postmodernog deteta“. I šta ako slike iz 
filmova koje smo pomenuli i u kojima se za sada slikaju ipak tek marginalne radikalne 
grupe, postanu često sretane u manje ili više urabanim sredinama sveta koji krupno 
korača ka globalizaciji? Kako se odupreti pedagogiji konzumiranja? Da li je realno 
očekivati da nastavnici sami popravljaju ono što kontekst usadi kao žig vremena? Hoće li 
se neželjeni efekti postmoderne vidjeni za sada kod marginalnih kategorija mladih 
zadržati na tom nivou, ili će se širiti.... 
 
Za mnoge teoretičare pedagogije  diskursi postmoderne nude obećanje, ali ne i rešenje za 
vaspitanje mladih za koje se čini da su taoci nestalnosti promenljivog ekonomskog 
poretka i smanjenih nada, s jedne strane, i sveta šizoidnih slika i sve veće neizvesnosti i 
nasumičnosti u koji strukturišu savremenu postmodernu svakidašnjicu, s druge,strane. 
Zato se oni pitaju koliko se nastavnici bave novom vrstom učenika koji je skovan u 
okviru organizacijskih principa uobličenih presecanjem elektronskih slika, popularne 
kulture i strašnog osećaja neodredivosti. I misle da postmoderna pedagogija mora da s 
ebavi promenljivim stavovima, reprezentacijama i željama ove nove generacije mladih, te 
se pojmovi identiteta i stvaranja novih mapa značenja moraju shvatiti u okviru 
postmoderne ( u okviru novih hibridnih kulturnih praksi koje su uradjene u odnse moći 
koji n arazličite načine presecaju rasu, klasu, pol i dr.). Ovakve razlike moraju se po 
oceni postmodeerne pedagogije shvatiti ne samo u odnosu na kontekst njihovih borbi, 
nego i kroz zajednički jezik otpora koji navodi na projekat nade i mogućnosti. Ovo mesto 
na kome vrednosi kritičkog modernizma postaju vredne, u tome što podsećaju na značaj 
jezika javnog života, demokratske borbe i imperativa slobode, jednakosti i pravde.  
 
U tekstovima koje srećemo u literatu, koji su prevashodno sa američkog tla koje je prvo  
u jačem naletu osetilo postmodernu i koje sada rasvetljava pitanje kako shvatiti načine 
stvaranja raličitih identiteta medju mladima i sferama koje škole generalno ignorišu, 
nailazi se na razmišljanja o potrebi pedagofije da dodje do načina kojima bi stvarala i 
širila odredjene oblike znanja i želja u ovim raznorodnim javnim i popularnim sferama u 
kojima zvukovi, slike, štampa i elektronska kultura pokušavaju da stanu n aput značenju 
za i protiv mogućnosti širenja socijalne pravde i ljudskog dostojanstva. Šopin centri, 
ulične zajednice, video hale, kafei, televizijska kultura i drugi elementi popularne kulture 
moraju, po oceni ovih autora, postati ozbiljni predmeti školskog znanja. U svemu ovome 
naglasak je na etici i politici koje treba da posluže da se napravi razlika izmedju odnosa 
pravi nasilje i onih koji unapredjuju demokratske kulture kroz koje mladi mogu da 
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razumeju svoje probleme kao deo većeg napora da se ispitaju i razbiju dominantne priče 
o nacionalnom identitetu, ekonomskoj privilegiji i osiromašenju pojedinca.  
 
Ovi autori, koji ovako gledaju na stvari, dajući veliki značaj pedagogiji smatraju da ona 
mora da definiše svoj odnos sa modernističkim oblicima kulture, privilegije i zakonitosti, 
i da služi kao pokretač premošćavanja i medju-uticaja. Koliko su ovo realne pretpostavke, 
a koliko deklarativne ostaje za neku drugu diskusiju. Ovde bismo još dodali da  se u 
vreme postmoderne od poedagogije očekuje da kao kritična kulturna praksa treba da 
otvori nove institucionalne prostore u kojima mladi mogu da dožive i definišu stvaranje 
kulturnih dobara, da ulaze i izlaze iz teorijskog diskursa sa potrebom da ih sami definišu. 
 
Takodje se u ovim shvatanjima postomoderne pedagogije ističe zagovaranje kritike 
postmodernih nastavnika što nipodaštavaju problematičnu prirodu odnosa izmedju „želje 
i kritičkog poduhvata“. Postmoderna pedagogija treba sda se bavi time kako pitanje 
autoriteta može da se poveže sa demokratskim procesima u učionici koji ne promovišu 
terorizam ( koji je na Zapadu već postao česta pojava, a i kod nas se već, iako retko 
vidjen, možemo reći, nalazi pred vratima), a ipak i dalje nude reprezentacije, istorije i 
iskustva koja učenicima dozvoljavaju da se kritički bave konstrukcijom sopstvenih 
subjektiviteta, dok su istovremeno uključeni u trajan „proces pregovravanja izmedju sebe 
i drugih“.221   
 
A, iza ovoga , utisak je da ima mesta pitanju: nije li ovo svodjenje postmoderne 
pedagogije na  brigu ponovnog odredjivanja prirode odnosa izmedju autoriteta i znanja i 
pedagoških uslova neophodnih za decentralizaciju nastavnih planova i programa. 
Otvaranje novih pedagoških prostora u postmoderni, utisak je, vodi ka deformaciji i u još 
jednu metodičku fiksaciju; daje im se obeležje političkog projekta, kroz koji će subjekti 
moći da artikulišu sopstveni u okviru kritičkog razumevanja. Tako se od postmoderne 
pedagogije očekuje da se bavi time kako s eo moći govori unutar i izmedju različitih 
grupa, kao delova šireg društvenog konteksta u kome su pedagoške institucije zamišljene 
kao demokratske javne sfere. Pitanje bi dalje moglo da se odnosi na : koliko bi se u ovom 
slučaju postmoderna pedagogija udaljila od praktične nauke koja ima ograničenu 
upotrebnu vrednost; za koga je značajna ova upotrebna vrednost, šta znači ideja da škole 
treba organizovati kao mesta, premošćavanja, pregovaranja i otpora, koliko je realno 
očekivati da nastavnici boljim razumevanjem zajedničkog delovanja afekata i ideologija 
na konstrukciju znanja, otpora i smisao o identitetu značajno doprinose pitanju autoriteta 
u demokratskim procesima? Utisak je da se na pitanje vaspitanja u ovom slučaju gleda 
više iz ugla društvenih problema u kojima bi postmoderna podagogija trebala da 
interveniše kao bi zalutalu  postmoerničku mladež vratila u koloseke, ukljulija je kroz 
spremnost da se bavi ispitivajem sfere javne politike, s tim da u isto vreme prepoznaje 
ograničenja korisnih saznanja postmoderne. Ovde se misli na uključivanje i odredjivanje 
mogućnosti za socijalnu borbu i solidarnost, što se u literaturi često ističe i nameće utisak 
da je prvi i osnovni zadatak pedagogije motivisana praktičnom političkom 
instruntalizacijom vaspitanja. Ovo je još uočljivije kod zahteva da se postmoderna 
pedagogija usmeri ka redefinisanju kurikuluma ne samo ka uključivanju novih 
informacionih tehnologija, nego ona treba da zahteva politiku koja pravi odnose medju 
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autoritetima, etikom, moći koja je centralna za pedagogiju i koja prevazilazi, a ne zatvara 
mogućnosti radikalnog demokratsog društva. Stim što se ovde dalje naglašava da diskurs 
razlika izmedju moderne i postmoderne ne podleže modi u ovoj logici, umesto toga, 
razlika postaje marker borbe u stalnom kretanju ka zajedničkoj koncepciji pravde i 
radikalizacije socijalnog poretka. 
 
Pokušajmo sada da iz ugla kritike pedagogije modernog doba i glavnih zamerki 
upućivanih ovoj pedagogiji sagledamo razlike izmedju ove, pedagogije moderne i 
postmoderne pedagogije. 
 
Za pedagogiju moderne smatra se da se ona ovde želi jasnije i odredjenije staviti u službu 
društveo-političkih ciljeva, a to po mnogima znači da mora da promeni i svoj odnos 
prema sebi samoj, da promeni svoje osnovne probleme i metode istraživaja. Njeni su se 
problemi sada umesto vrline, ili pitaja kakvo treba da bude čovekovo ponašanje ili kakav 
treba da bude ljudski život i dokle seže čovekovo znanje, usmerili napolitiku i vladavinu, 
ona je postala sredstvo ostvarenja političkih želja, te se sada po oceni mnogih bavi 
pitanjima kako se sigurno, brzo i lako može doći do poželjng društvenog statusa i koja 
sredstva mladima u tom smislu stoje na raspolaganju. Pedagogija je tako pragmatizovana, 
odvojena od filozofije i filozofskih spekulacija, pod izgovorom realističkog pristupa 
došla do funkcije u kojoj treba da se posveti društvu i društvenom napretku, a investiranje 
u nju može da se opravda jedino ako je ona korisna za državu i društvo. Ova 
malogradjanska tendencija odgovara malogradjanskom shvatanju sveta, pa i pedagogije. 
222 Mnogi dalje smatraju da ako se ograničimo na iskustveno znanje i zakonitosti sa 
kojima se tu susrećemo, onda verujemo u moderni koncept nauke i racionalnosti, 
verujemo da nauci o vaspitanju odgovara naučna reputacija koja joj se pripisuje.223 A, 
pedagogija moderne je orijentisana ka empirijskim istraživanjima, utvrdjivanju opštih 
zakonitosti napredovanja- na puti od starog veka, prekometafizike do naučnog 
racionalizma, otkrivanja čvrstih zakonitosti u pedagoškim fenomenima i ovladavanje 
njima.224 
 
 
                           Gubljenje filozofije iz pedagogije 
 

 
Pitanje koje je prethodno dotaknuto odosi se na filozofsku osnovu pedagogije. Mnoge 
već studije, kao što je pomenuta  studija M.Hajtgera istču pitanje: da li je peagogija 
filozofska discilina, tj. da li je konstituišu filozofska misao i filozofski način postavljanja 
pitanja. Ovde nije reč o tome da li u pedagogiji postoje i filozofska pitanja i problemi; to 
se podrazumeva; kao ni o tome da li se pedagogija oslanja na filozofiju. Nego je ovde 
pitanje oko toga da li pedagogija mora da bude upravo sama filozofija. Pristalice stava da 
se u pedagogiji zapravo radi o filozofiji trpe kritike sa oznakom nesavremenosti. Moderni 
pristupi shvataju pedagogiju tako da su se već i njenog neaziva odrekli, te su 
savremenici( vreme postmoderne o kome je prethodo bilo više reči) sve češće umesto 
                                                           
222 Hajtger,M., Filozofska pedagogija, „Pedagogija“, Beograd,br.4,2003.god. i Kozolovski,P.,(red.) Vodič 
kroz filozofiju, „plato“, Beograd,2003.god. 
223 Ibidem 
224 Comte,A., prema Hajtger, M., op.cit. 
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termina pedagogija uzeli u upotrebu,kao što je već ranije pomenuto termin nauke o 
vaspitanju, ili obraovanju, obrazovne nauke i sl. Jedan od razloga ovome je po skromnoj 
oceni autora ovih refleksija i nehajno gledanje pedagoga kako joj na teren ulaze autori iz 
drugih oblasti i struka sa svojim neproverenim teorijama i tu pedagoški neuki umišljaju 
da su konačno našli tlo za dokazivanje. Drugi bi razlog mogla biti potreba ovih autora da 
pokušaju da služe strukturama koje osmišljavaju upotrebu čoveka( verujući da čine 
dobro, šire demokratiju...). M. Hajtger smatra da je filozofsko bavljenje pedagogijom 
danas svedeno na salonske razgovore, što je po njegovoj oceni marginalizovalo 
pedagogiju. Ovaj se autor u argumentaciji svojih stavova osvrće još na neslaganja 
Sokrata i sofista. Nasuprot sofistima koji su u pedagogiji videli sredstvo za dosezanje 
cilja u smislu paktične pripreme za život, Sokrat je zastupao suprotno shvatanje.Smatrao 
je da se pre pitanja o sticanju vrline mora razjasniti pitanje koje mu je u osnovi, odnosno 
pitanje šta je vrlina.Od tih vremena do danas se u kritici pedagogije nailazi na stavove po 
kojima je filozofiranje u pedagojiji neefikasno sredtvo kome se u teorijskom smislu 
pripisuju negativne konotacije. Tako mi i danas imamo situaciju da se raspravlja o pitanju 
šta je pedagogija. Ovo je dobilo još značajnije dimenzije Ničeovim ocenama vaspitanja i 
pedagogije. Njegov stav prema ovome je u literaturi često citiran:“ Po ovom pitanju 
savremene pedagoške literature, čovek može biti siguran samo u jedno: u njoj ne postoji 
ništa više što bi se moglo upropastiti, duhovno siromaštvo tih studija zastrašuje. Sada                         
naša filozofija ne treba da polazi od čudjenja nego od straha; ko to ne može da podnese 
može slobodno da digne ruke od nje“.225 
 
Ovaj Ničeov sud mnogi smatraju važi i danas, jer problemi još nisu prevazidjeni i dalje se 
vode rasprave po pitanju šta je to pedagogija; ona je relativizovana i izgubila je nivo, a u 
svoj teren nekritički prima nedomišljene ideje i teorije. Za mnoge razlozi ovoga stoje u 
okretanju pedagogije od filozofije, čime je pedagogija izgubila svoj osnov. O ovome je 
širi osvrt dao M.Hajdger u pominjanom tekstu, kaoi sam autor ovih refleksija u svojim 
studijama.226 
 
U vreme postmoderne u kome smo u pedagogiju ulazi kao prvi zahtev za 
pragmatičnošću, kao što je već prethodno istaknuto,a on gura filozofiju iz pedagogije. Pre 
ovoga razvoju pedagogije u modernu nauku u vreme moderne pomogao je razmah 
prirodnih nauka i njene primene u životu čoveka, kao i razvoj predstava koje su 
promovisali razni politički sistemi, koji su verovali u čovekovu sposobnost da menja 
društvo. Ovo poslednje je znak upotrebljivosti pedagogije u društveno-političke svrhe i 
njenog , po oceni kritičara prividnog naučnog odredjenja. Upotrebljena je, smatra se, kao 
sredstvo kojim su ovi politički ciljevi trebalo da se ostvare, ili bar potpomognu željene 
društvene promene. 
 
Ako sada pokušamo da napravimo paralelu iz ovoga ugla i bacimo pogled na upotrebnu 
vrednost pedagogije moderne i postmoderne pedagogije, možemo zaključiti da suština 
ostaje ista, jedino su razlike u načinu kojim se pristupa ovako shvaćenoj funkciji 
pedagogije. 
 

                                                           
225 Niče, prema:Hajdger,M., op.cit 
226 Gojkov,G., Uvod u pedagošku metodologiju,VŠV, Vršac, 2005.god. 
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O gubljenju filozofske misli iz pedagogije M.Hajdger je pisao u pominjanom tekstu iz 
ugla povlačenja same filozofije iz pedagogije. Ovo on vidi kao kao samoisključivanje 
filozofije iz pedagogije, što se dogadja kada filozofija nije u stanju da da zadovoljavajuće 
odgovore na pedagoška pitanja. Tada se filozofija povlači u skepsu. M.Hajdger kao 
primere pominje V. Diltaja i Ž.P. Sartra. Prvi je pedagogiju diskriminisao kao anomaliju 
naučnog života, tvrdeći da je ona još uvek zatočenik metafizike, kod koje još postoji 
zahtev da svi pedagoški ciljevi budu izvedeni iz jedne definicije ljudskog bića koja bi bila 
obavezujuća. Prema Diltaju ovo je nemoguće, jer filozofija nije u stanju da odredi jedan 
takav obavezujući cilj. Svi su takvi dosadašnji pokušaji propali , jer su se pokazali 
relativnima u odnosu na istoriju i kulturu. On je smatrao da ovakva pedagoija podstiče na 
revolucionarne promene. Prema Diltaju filozofija nije u stanju da dokuči cilj i smisao 
života; to je moguće shvatiti samo iz beskonačnog toka istorije, a nikako iz njenog 
sadašnjeg stanja.227 
 
Diltaj je smatrao da mogućnosti filozofskog  utemeljenja pedagogije treba tražiti u  
„tehnologiji“ svega što ima dušu.Sve psihičko teži savršenstvu. Po njemu je saznanje 
ovoga principa poslednja mogućnost da se da odogovor na pitanje o „treba“, koje se tiče i 
same pedagogije.228 
 
Hajtgerove komentare Sartrovog ateističkog229 egzistencijalizma smo već na drugim 
mestima komentarisali. Ovde bi samo trebalo reći da je bio radikalno skeptičan u odnosu 
sa svaku mogućnost  filozofskog utemeljenja pedagogije, jer je čoveka shvatao kao 
potpuno slobodnog subjekta, čijoj egzistenciji ne sme prethoditi nikava esencija. Esencija 
koja prethodi egzistenciji imala bi u odnosu na nju normativni karakter. Čovek se uvek 
iznova stvara; on sam izgradjuje svoju asenciju. A, kao Božije stvoreje čovek bi morao 
biti načinjen po slici Božijoj. Ova ideja o unapred osmišljenoj slici čoveka suprotna je 
njegovom shvatanju slobode i subjektivnosti.230 
 
Naveli smo ovde ove primere, jer se oni, posebno Sartrovo shvatanje sreću u literaturi 
kao egzemplari filozofije u kojoj je pedagogija izgubila svaki smisao, jer se bavi 
apsolutnom slobodom koja ne može biti povezana ni sa kakvim „treba“, te zato ne može 
pojedincu biti od koristi pri donošenju odluka. No, i pored ovoga postoje novi pokušaji 
osmišljavanja nove funkcije filozofije u pedagogiji, jer je i pedagogija shvatila da je bez 
filozofije, bez nerazjašnjene, a možda i nerazrešive rasprave o odredjenju čoveka i 
zadatkom koji iz tog odredjenja proizilaz,i postala praktična nauka, posvećena trenutnim 
problemima svakidašnjice, što je vodilo ka ćorsokaku u kome se sada nalazi. Tako je 
odustajući od filozofije pedagogija odustala i od sopstvenog kritičkog potencijala, tj. 
ostala bez njega, te je sada u poziciji da mora da se potčinjeva zahtevima vladajućih 
društvenih snaga; ptervorila se u pukog izvršioca njihovih zahteva i želja.231 Pedagogija 
je tako , pošto je postala puko sredstvo ograničila sebe na puko izvršavanje zahteva 
tehnike i privrede i time sebe i čiveka degradila na služenje funkcijama društva; 
                                                           
227 W. Dilthey,“Grundlinien eines Systems der Padagogik“, u: Ges.Schriften,VII Studgart (Teubner)1961.g. 
228 Ibidem 
229 Sartre,J.P.,“Ist der Existentialismus ein Humanisus?“, u: Drei Essys, Frankfurt a. M.,  Berlin 
(Ullstein),1964. 
230 Hajdger,M., op.cit. 
231 Ibidem 
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pretvorena je u instrument za izvršavanje društvenih ciljeva.  Mnoge kritičke refleksije 
smatraju da ovo usledili nakon njenog zadobijaja naučne reputacije, do koje je došla u 
nastojanjima da na metodološkom planu zadovolji zahteve kvantitativne paradigme. 
Imala je utisak da je stekla status ozbiljne nauke.Iz sadašnje metodološke i uoptšte nauče 
perspektive smatra se da je ovo umesto razvoju pre vodilo njenom naučnom raspadu.Ne 
možemo a da se ovde ne upitamo: nema li i sadanje vreme svoju filozofiju; nije li i 
filozofija postmoderne nešto što usmerava ovakav status pedagogije; nije li upravo 
postmoderna urušila naučnu strukturu pedagogije i pretvoril je u instruent za izvršavanje 
društvenih ciljeva? Ili da možda izgleda nešto blaže, ne tako direktno postavljeno mogli 
bismo se pitati da li postmoderna ima uticaja na sadašnji statuspedagogije; koliko su 
filozofije koe su prethodile i koje sada podupiru postmmodernu utrle put ovakvom 
statusu pedagogije; koliko novoga, do sada nevidjenoga je sada u pedagoškoj 
metodologiji, kvalitativnoj metodološkoj paradigmi koja pretencuje da pedagogiju učini 
od normativne nauke pravom naukom, očišćenom od zabluda racionalizma...? Bilo kako 
bilo, iza svega ovoga mogla bi se značaj trenutka u kome pedagogija napušta filozofsko 
mišljenje. U ovom trenutku ona po pravilu ostaje i bez obraovanja, tj. redukuje svoje 
shvatanje obrazovanja odredjujući ga samo upotrebljivošću i svojom snagom u izvršenju 
društvenih zadataka. Ovo bi skormonom shvatanju autora ovih refleksija moglo biti 
pravilo, zakon. 
 
Ako od ovoga podjemo onda je jasno zašto smo prethodno razmišljali već o delotvornosti 
savremene pedagogije u smislu njene izdaje pedagoških ciljeva.Iako mnogi kritičari ističu 
da se moderna pedagogija( misli se na pedagogiju moderne) koncentrisala na to da, uz 
pomoć statistike dolazi do zakonitosti, rezultati te preskriptivne metodologije su 
potčinjavanje pedagogije političkim programima i preduzetnicima; njima su služila 
sredstva pedagogije i strategije. Dozvolićemo sebi da kritički posmatramo i vreme 
postmoderne i nove pedagoške metodologije, pa i šire peagogije kao nauke, njene 
funkcije i da se upitamo: kakva je razlike u ovome što imamo u vreme postmoderne 
pedagogije; nije li i ona u fukciji dopune reduzetničkog kapitala; kako je osloboditi toga? 
Jedina nada je u njenom ozbiljnijem oslanjanju na filozofiju u kojoj verujemo da će se i u 
beznadju uvek nači tračak svetlosti koji će uzimati u obzir dostojanstvo čoveka, njegovu 
slobodu, ali i kritičku moć.i da se sada još samo jednim pitanjem osvrnemo na shvatanja 
po kojima je pedagogija otupela kritičku moć i dostojanstvo čoveka, a kao posledica 
ovoga ide i njegova  sloboda, te da je, kako se smatra, posledica ovoga društvo koje se 
odrodilo od mišljenja i sudjenja, kritike i dokazivanja. Pitanje bi se odnosilo na funkciju i 
granice pedagogije, odnosno moglo bi da glasi: da li je realno pedagogiji, tj. vaspitanju 
pripisivati takve domete? Voleli bismo da je tako, onda bi krucijalni problemi 
čovečanstva bili rešivi, odnosno moglo bi se očekivati da bi se bar snage mogle pokretati 
u pravcu njihovog rešavanja. Nažalost, naša skromna osrvatanja na ovo pitanje 
pretpostavljaju da kao tumačenje ovde ima smisla  samo pozvati u pomoć teoriju haosa, 
determinističkog polja i sl. i time razjašnjavati značaj indoktrinirajućeg izbegavanja uma i 
ulogu pedagogije u tome. Ali, svakako ostaje utisak da i postmoderna pedagogija gura u 
stranu , ili zanemaruje filozofiju, što pedagogiju pretvara u mehanizam upravljanja 
ponašanjem pojedinca; ona postaje tehnika koja olašava praksu i pomaže političkoj, 
oportunističkoj upotrebi čoveka. Danas se smatra da bi se u pedagogoji trebalo da nadje 
više propagiraja protivljenju autoritetu, emancipacije i samoodredjivanja, ali se 
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istovremeno u svemu što u pedagogiji postmoderne nailazimo, malo od ovoga , van sfere 
deklarativnog, vidi. Ostaje dakle, sve to u domenu ideja koje nisu odmakle ni od jasnog 
definisanja samih ovih pojmova. Naime, društva u kojima se danas već uveliko one 
propagiraju kao instrumenti pedagoške samopomoći nisu još uvek uspela ni pojmovno do 
kraja da definišu emancipaciju i drugo čime se očekuje da se mogu kurikularnom 
pedagogijom ili različiitm nastavnim strategijama da pospeši kritička moć, sposobvnost 
rasudjivanja, kako bi se izbeglo ono što je Niče predvidjao, a što se, nažalost i ostvarilo 
onako kako je malo ko očekivao.  
 
Osudjivana kao „služba za usmeravanje“ pedagogija traga za načinima kako bi se otrgla 
statusu da odgovara zadacima vremena i tako pokušava da izbegne ulogu izvršnog organa 
nekog unapred datog filozofskog sistema.Ali,u skadu s ovim smatra se da je svako 
pedagoško delovanje neizbežno povezano s jednim „treba“ koje ne mora da  bude 
besmisleno i samovoljno, nego kako to ističe pominjani M. Hajtger ono treba da bude 
iztaz stvarnih, iskrenih nastojanja. Pritom M.Hajdger, kao i drugi ne misli na vezivanje za 
neki unapred dati pogled na svet ili ideologiju, nego na artikulaciju pitanja od koga se ne 
može odustati.“treba“, kojim se bavi pedagogija,smatra M. Hajtger, ne može se opravdati 
ni iz istorije ni iz savremnih vladajućih normi. Ovo po njegovoj oceni ne treba shvatiti 
kao  odbijanje izazova svakodnevice, ali ipak ono treba da bude opravdano. Bavljenje 
obrazovanjem i vaspitanjem za pedagogiju znači traganje za pravim smislom ovih 
procesa, a ovo ukazuje na filozofsku dimenziju na kojoj treba da bude utemeljen svaki 
normativni zahtev, svako „treba“ u pedagogiji.Ovo je poziv za praktičnu upotrebu uma za 
koji Hajdger veruje da je moguće ostvariti dijaloškim vaspitanjem u kome se  razvija 
praktična moć rasudjivanja tako što se vaspitaniku pomaže da pretvori ono što smatramo 
dobrim u maksimu svoga delovanja. Hajdger smatra da je ponovno radjanje filozofske 
misli u pedagogoji mogućost za budućnost obrazovanja. Pritom filozofska dimenzija 
pedagogije po njemu ne podrazumeva da se unapred odredi ili istorijski fiksira tip 
čovekovog obrazovanja koji bi se ostvarivao kroz nastavu i prema kome bi se usmeravalo 
vaspitanje., jer nije smisao u tome da se ostvari jedna unapred data slika čoveka , nego da 
se ostvari čovekova priroda, subjektivno biće svakoga čoveka. A, iz ovoga proizilazi da 
forma ostaje otvorena, a da sadržaj nudi smernice vaspitanja. Ova otvorenost u formi za 
filozofiju je neophodna, jer se samo kroz nju moće ostvariti čovekova individualnost, a 
time i sloboda, misli M. Hajdger. No, i on sam smatra da su smernice neophodne kako se 
samosvojnost subjekta ne bi izmetnula u samovolju.232  
 
Ne možemo a da se iza ovoga ne pitamo kolika je konzistentnost u prethodnim 
stavovima; ne liči li ovo na prihvatanje stvarnosti, zakonitosti koja prati procese 
vaspitanja i obrazovanja, koji i danas u postmodernoj filozofijji trepe uticaje, koji možda 
nisu jasno strukturisani i definisani; nije li činjenica da se filozofija povukla sa terena 
pedagogije i da se ona okrenula prakticizmu znak da je na scenu stupila neka druga 
filozofija čije uticaje tek treba sagledati... 
 
Ipak , i pored toga što su prethodne konstatacije skoro zaključna razmišljanja,utisak je da 
bi se trebalo bi se ovde još malo zadržati na odnosu postmoderne, pedagogije i filozofije 
vaspitanja i obrazovanja. Razlog za ovo je činjenica da se poslednjih godina filozofi 
                                                           
232 Ibidem 
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vaspitanja sve više bave trendovima u filozofiji koji se mogli nazvati 
„postmodernističkim“, te je interesantan njihov uticaj na pedagogiju, istraživaja i 
pedagošku praksu, posebno nastavu. 
 
Neki autori smatraju da je filozofski postmdernizam u svom razvijanju, kao i mnoge 
druge stvari učinio više dobrog nego lošeg. Smatra se da je i na njega, kao uostalom i kod 
većine drugih filozofskih pokreta najbolje gledati kao na bogati rudnik u koji možemo ući 
u potrazi za draguljima saznanja, ali se ne osećamo obaveznima da kući ponesemo svo 
neobradjeno, oštro kamenje. Šta bi bili dragulji, pozitivna strana postmoderne?  Osvrtanje 
, uglavnom, na pozitivne njene strane ne znači da smo na one druge zaboravili, nego da 
želimo da napravimo ravnotežu, jer utisak je da je prethodno bilo više kritičkih tonova na 
njen račun nego ovih drugih. 
 
Još jedan osvrt na pitanje ša je postmoderna 
 
Pitanje: šta je postmoderna, utisak je, iako smo mu na početku posvetili dosta pažnje, 
očekuje još neki ugao osvetljavanja. Do sada smo mu se posvećivali kao filozoskom 
pokretu, ali više kao pokretu u arhitekturi, grafičkim umetnostima, muzici, književnosti i 
sl. Kao opšti kulturni fenomen, mnogi smatraju da poseduje karakteristike kao što su 
dovodjenje ustaljenih pravila u pitanje, mešanje stilova, toleranciju dvosmislenosti, 
naglasak na raznolikosti, prihvatanje inovacija i naglasak na konstruktivnost stvarnosti. 
Filofski postmodernizam nije, kako smo mogli shvatiti, jedinstvena tačka gledišta, te 
kako ističe C. Beck233  sa instituta za pedagoške studije u Ontariu postoje progresivni 
postmodernisti i oni konzervativni, postmodernisti „otpora“234 i postmodernisti 
„reakcije“235, izrazito reformski nastrojeni, kao oni drugi koji se bave samo bušenjem 
balona. Ima na ovoj sceni kako to slikovito Beck kaže srca koja krvare,kao i opuštenih 
sukoba. Zaključak je da neprestana borba medju postmodernistima o tome kako bi pravi 
postmodernista trebalo da reaguje u istraživanju i uopšte u životu još traje. 
 
Na jednom smo mestu već pominjali neka od imena koja se najčešće povezuju sa 
postmodernizmom, ali evo da i ovde neke od njih istaknemo: Žak Fransoa Liotar; Žak 
Derida, Majkl Fokalt i Ričard Rorti (Jean-Francois Lyotard, Jacques Derrida, Michel 
Foucault i Richard Rorty).Teorijski pristupi koji se najčešće smatraju postmodernističkim  
su: dekonstrukcionizam, poststrukturalizam i neopragmatizam, no njima se najšće 
pridodaju i druga imena kao što su: Niče, Vitgenštajn, Vinč, Hajdeger, Gadamer i Kun, 
kao i drugi teorijski pristupi, kao što su perspektivizam, postanalitička filozofija i 
hermeneutia.  Mnogi smatraju da čak i kritička teorija Jurgena Habermasa (Jurgen 
Habermas) sa svojom srodnošću sa hermeneutikom i njenom komunikativnom etikom, 
ima jasne elemente postmodernizma, uprkos Habermasovom insitiranju da on 
unapredjuje projekat modernosti, a ne odbacuje ga. U pregledu ovih imena i različitih 

                                                           
233 Sajt: http//www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/93-docs/BECK.htm 
234 Videti: Hutcheon,L., The Politics of Postmodernism, London, Routledge,1989.g. 
235 Videti: Aronovity,S. i Giroux,H., Postmodern Education (Mineapolis: University of Minnesota 
Press,1991.g. 
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škola ističe se njihovo veliko preklapanje, prožimanje izmedju različitih škola misli, kao 
prožetost postmodernističkog sanovišta.236  
 
Poklapanje se prema nekim autorima nailazi ne samo kod savremenih autora, nego i 
medju autorima i pristupima u ranijem periodu. Ovo je pogled Ž. Liotara, koji smatra da 
se postmoderna i moderna ne mogu medjusobno vremenski razlučiti, predstavljajući dva 
različita odgovora na savremenost.237 Rorti ima slično stanovište, pitajući da li su se 
promene koje se vezuju za postmodernizam „više od najnovijih momenata istorizacije 
filozofije koja bez prekida traje od Hegela.238Rorti, takodje, smatra da su ove promene 
bile već završene sa Djujem (Dawey). On tako ne vidi Fokalta kao nekoga ko je 
radikaniji u postmodernističkom smislu od Djuja, jer je prema njegovoj oceni razlika 
medju njima u prisustvu ili odsustvu socijalne nade koju ispoljavaju.239 
 
Izgleda neobično u istu grupu svrstati Hegela, Ničea, ili čak Djuja, kao postmoderniste, 
imajući na umu da su oni pisali u doba moderne i da su na mnoge načine ispoljavali njen 
duh. Nekim autorima je stalo do hronološkh definica  postmoderne, te je odredjuju kao 
vremenski termin koji označava skorašnji istorijski period koga treba shvatiti kao niz 
karakteristika koje deluju po čitavom terenu istorije. No, ipak ima i onih, kao što smo već 
pomenuli C, Becka koji postmodernu tumače kao što obuhvata mnoge pristupe i saznanja 
koja su postojala pre nekoliko decenija, pa čak i pre ovoga veka.240 Ovaj autor čak ističe 
da što se tiče istorije filozofije, ideja da su ovo potpuno novi razvojni periodi prevazilazi 
meru do koje se ljudska misao i ponašanje menjaju, i ostavlja nas da se pitamo kako su 
ljudi u ranijim vekovima mogli biti toliko glupi, te da ih toliko ponesu ideje Platona, 
Dekarta i Kanta. Beck nije usamljen u svom shvatanju postmoderne. U istom pravcu 
razmišljaju i Rorti, kao što smo već videli, R. Bernštajn(Richard Bernstein),opšti filozofi, 
a i mnogi teoretičari obrazovanja: Stenli Aronovič, Henri Giro i Vilijam Dol(Stanley 
Arnowitz, Henry Giroux i William Doll).241 
 
Strana se literatura danas već uveliko bavi postmodernom iz ugla opšte filozofije i 
pedagogije, a mnogi autori u nama dostupnoj literaturi  na postmodernu gledaju kao na 
grub sklop ideja koje nude Rorti, Liotar, Derida i Fokalt. No, ističe se i da su se mnoge od 
ovih ideja javile u drugim školama misli, i u istorijskim i u savremenim(marksizmu, 
feminizmu, kritičkoj filozofiji). Postmodernisti nam pomažu da uvidimo da je stvarnost 
mnogo složenija nego što smo zamišljali. Ona ne posotji objektivno „tamo negde“, da bi 
se jednostavno ogledala u našim mislima. Danas se sve više veruje da je ona deo ljudske 
kreacije. Mi oblikujemo realnost u skladu sa svojim potrebama, interesovanjima, 
predrasudama i kulturnim tradicijama.. Tako da se na stvarnost prema postmoderni gleda 
kao na potpuno ljudsku konstrukciju „koju mi stvaramo, a ne ona koja nam je 
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data“.242Znanje je prema ovome konstrukt interakcije izmedju naših ideja o svetu i naših 
iskustava o svetu. Ali, prema E.T. Gendinu preterano je pretpostavljati da koncepte i 
socijalne forme u potpunosti oblikuje iskustvo. 243 Naravno, na sva naša iskustva, smatra 
E. Gendin, utiču naši koncepti; mi vidimo stvari-čak i fizičku stvarnost kroz kulturna 
sočiva. Ali, ovaj utisak nije svemoćan; svaki put iznova relanost nas iznenadi ( kako je to 
moderna nauka pokazala) na načine koji nas primoravaju da modifikujemo svoje ideje.244 
Tako smo,ističe on, smatrali da je svet okrugla ploča, pa smo  na kraju morali da se 
predomislimo. 
 
Ovaj pogled smatra E. Gendin čini se bliskim Kantovoj ideji o tome da je znanje 
proizvod interakcije izmedju mentalnih struktura i čulnih podataka. No, dok su Kantove 
strukture bile urodjene i univerzalne i njegovi čulni podaci prorodni i čisti, E.Gendin 
smatra da su kultura i iskustvo medjusobno zavisne i razlikuje ih samo u stepenu 
odredivosti od čoveka. Jedna od posledica ovog interaktivnog pogleda na stvarnost je da 
ne postoji jasna razlika izmedju vrednosti i činjenica.. Sve činjenične izjave reflektuju 
vrednosti kojima služe i sva vrednosna verovanja uslovljena su činjeničnim 
pretpostavkama. Ponovo se javlja razlika u stepenu do kojeg nam je omogućeno da 
govorimo o „činjenicama“ i „vrednostima“. Ali, ono što nazivamo činjenicama su samo 
na neki način manje vrednosno determinisane: istine nisu nezavisne od vrednosti.Ovo je 
povezano sa Fokaltovom postmoernističkom idejom da se znanje i snaga ne mogu 
razdvojiti, jer znanje uključuje vrednosti onih koji su dovoljno sna 
ni da ga stvore i daju drugima. Fokaltov odnos prema znanju izgleda zaverenički, ali veza 
sa interesovanjima ljudi koju identifikuje ne može se opovrgnuti.245 
 
Beck tako prihvata da je stvarnost delimično zavisna od kulture, menja se tokom 
vremena, kako se menjaju kulture i razlikuje se od zajednice do zajednice. Znanje nije ni 
večno ni univerzalno. No, ističe i ovaj autor, ovo ne treba prenaglašavati, kako to čine 
postmodernisti. 
 
Poricati kontinuitet i naroda, a oni zaista postoje, kako to čine postomoedrnisti, 
neracionalno je i nekorisno kao i videti znanje kao nešto večno i unierzalno. To izdaje 
apsolutističku privrženost vrednostima kao što su inovacija, originalnost i raznolikost.  
 
No,u primećivaju neobičnosti postmoernizma, smatra se da treba biti obazriv sa 
generalijama; one mogu da zavedu. Iza opštih formulacija obično ne idu svi slučajevi, te 
se preporučuje više spremnosti da se ekpslicitnje odredjuju tvrdnje. 
 
 
 
                      Postmoderna i njen odnos sa metafizikom 
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Zagovornici postmodernizma često ga vide kao nešto što okončava metafiziku, 
ontologiju, epistemologiju, na osnovu toga što ove vrste diskursa pretpostavljaju 
nepromenljivu, univerzalnu realnost i metod istraživanja.C.Beck, pak, smatra da je 
korisnije prihvatiti modifikovanu koncepciju ovih polja, pre nego se od njih sasvim 
ograničiti. Razlog za ovo je činjenica da živimo u promenljivom, iscepkanom 
„postmodernom“ svetu, te nam je potrebna bilo kava stabilnost koju možemo naći. A 
ispitivanje opštih intelektualnih, moralnih i drugih obrazaca- koliko god da je ograničeno 
i tentaivno- predstavlja legitiman oblik „metafizike“. 
  
Kritički osvrti na postmodernu smatraju da je ironija postmoerne u tome što ona, urkos 
samoj sebi, najviše brine o tome šta možemo reči o opštoj prirodi realnosti. Po oceni 
Beca i dr. ovo je dovelo do masovnog i slavljenog oživljavanja metafizike. 
Postmodernisti veruju da su oni okončali metafiziku i da su, kako Beck kaže, bacili 
merdevine, pošto su došli do svog položaja koji je bez temelja. On, kao i drugi koje 
navodi( Landon Bajer i Danijel Liston-Landon Beyer i Daniel Liston) primećuje da su 
postomodernističke analize paradoksalne, jer sadrže „stanovišta bez uporišta i govore ni o 
čemu“.246A ne bi se moglo reći da i sami postmodernisti uvek poriču da je upravo ovo 
ono što rade.Derida priznaje da on „precrtava/opovrgava“ sopstvene tvrdnje; ali priznati 
grešku nije isto što i prevazići je. 
 
Zato se smatra da je postmoderna s pravom dovela u pitanje univerzalno, nepromenljivo 
jedinstveno biće ili „subjekat“ koji ima potpuno znanje i kontrolu nad onim što misli, 
kaže ili radi. Ispostavilo se da je biće pod jakim uticajem kulture koja ga okružuje, da se 
zajedno sa tom kulturom menja, i da je fragmentarno kao i ta kultura. Tako Rorti opisuje 
„moralno biće“ kao „mrežu verovanja, želja i emocija iza kojih nema ničega...stalno se 
preplićući...ali ne na osnovu nekih opštih kriterijuma...već i na način-pogodi ili promaši“ 
u kom se ćelije ponovo prilagodjavaju tako da odgovore na pritiske sredine“.247Medjutim, 
preteranoje tvrditi da zato što je biće ograničeno, uslovljeno i na ovaj način nesigurno, da 
nema svoj značaj, identitet ili kapacitete. Pojedinci možda nisu značajniji od kultura, ali 
nisu od njih ni manje značajni( iako ne neograničeno) sposobost za samo-spoznaju, 
samo-istraživanje i samo-regulaciju. Nema, dakle, osnova za naglašavanjne kultura, 
zajednica i zanemarivanje pojedinca. 
 
Isto se misli i o tendenciji postomoderne da naglašava manje grupe( etničke, 
socioekonomske klase, pol i sl.) na uštrb pojedinca, jer se pojedinci istih grupa mogu 
značajno razlikovati, kao i suprotno, te ih je zato moguće samo delimično odrediti prema 
različitim kategorijama kojima pripadaju. 
 
Postmoderna zahteva i značajne promene u našem shvatanju istraživanja. Kao štoje 
prethodno primećeno više se ne teži ka otrkivanju realnosti koja postoji pre nas, nego se 
smtra da smo mi uključeni u interaktivni proces stvaranja znanja. Zato se u procesu 
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učenja interakcija vidi kao dijalog ili kako to Rorti kaže“konverzacija“ u kojoj postoji 
obostran uticaj, a ne jednostavno prenošenje zanja. 
 
Znanje do koga se dodje, takodje, je neodredjenije i nestabilnije nego što smo ranije 
mislili. Ono se odnosi pre na ono što je moće nego na ono što je sigurno i ono se menja 
kako mu pojedinac ili grupa daju sopstvenu iterpretaciju, odražavajući osobene potrebe i 
iskustva. I kako su to postmodernisti naglasili, jezik se dobro prilagodjava ovoj 
konstantnoj „igri“ interpetacija. Reči nisu vezane za ustaljene koncepte ili referente; one 
zavise od njihovog značenja u čitavom sistemu reči u koji su ugradjene, sistemu koji se 
vremenom menja i razlikuje se od jedne govorne zajednice  ili onoga koji govori do 
druge, drugoga. 
 
Tako se u skladu sa prethodnim istraživanju sve više prilazi“ pragmatično“.248 Ovde se 
misli da nije potrebno da se insistira da stvarnost, uključujući i ljudsku prirodu, ima 
odredjeni oblik, već treba  da prihvatimo ono što se iz nje pomalja. Pa, ako se altruizam 
primera radi, delom zasniva na osećanjima grupne solidarnosti, onda moramo da 
priznamo da : nema smisla držati se racionalističkog pogleda na moralnu motivaciju koja 
nema efekte. Ali, još jednom treba pozvati na oprez i ne preterivati u ovom smislu. 
Postmodernisti su , smata se,često napadali ideje o razumu, razmišljanju i smislu sredstva 
i cilja, teoriji, podučavanju. Za njih zapravo ima mesta samo u izmenjenom obliku. 
Moramo se baviti razumom kao i osećanjima, intuicijama, direktnim socijalnim uticajem 
itd. Do nekle moramo i razmišljati u smislu sredstava i cilja ako želimo da znamo šta u 
životu želimo i kako da to postignemo. Teorija shvaćena kao slaba povezanost 
kvalifikovanih generalizacija je od izuzetnog značaja za svakodnevni život. Poučavanje 
dok god je ,uglavnom, dijaloško, smatra Beck , je i moguće i neophodno. Sve ovo može 
da prouzrokuje probleme ako se shvati isuviše striktno i uzme suviše ozbiljno; ali bez 
svega toga bili bismo bukvalno izgubljeni. 
 
Takodje je potrebno i na „pragmatičnost „ u israživanju gledati na sličan način. Dok ne 
postoji spoljni temelj realnosti, nikakva „tradicionalna kantovska podrška“ , kako to Rorti 
kaže, postoje unutrašnji kontinuiteti koji služe kao dobra referentna tačka. Moguće je i 
neophodno , dakle, razviti „teoriju“ koja objašnjava odredjene pojave prema ovim 
kontinuitetima. Postmodernisti često izražavaju „laki pragmatizam“ koji je, dok 
pretenduje da bude otvoren i tolerantan, jedino veštački, pošto ne uspeva da razvije i 
koristi ovakvu teoriju; njene doktrine tako postaju dogmatske izjave, bez objašnjenja ili 
opravdanosti. 249 
 
Jedan od slogana postmoderne u SAD-u  je da „nema centra“, a posebno da nema 
centralne tradicije učenosti( odnosno evrocentrične učenosti, koja se tiče srednje klase i 
koja kao dominatni ističe muški pol), a ovo se odnosi i na poglede o znanju i istraživanju 
o kojima je prethodno bilo reči.Svaka druga kultura, pored zapadne i svaka nova tradicija 
po shvatanjima postmoerne predstavlja pluralističku učenost, a ne samo modifikaciju 
„glavne struje“. Nailazi se i na isticanje potrebe da ključna tačka, pored antirasističkog, 
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feminističkog i dr. učenja, treba da bude individualna učenost: učenost Džejna Doa, Hoze 
Sančeza, Sui Čin Lunga i dr. Ovim se želi istaći da se lična traganja pojedinca ne uzimaju 
dovoljno ozbiljno, a smatra se da se svaka idividua stalno pita, posmatra, teoretiše i 
pokušava da razume život. Radikalna demokratija postmodernizma vodi u ovom pravcu, 
ali pada u sopstvenu zamku zbog svoje preterane okupiranosti kulturama i govornim 
zajednicama( ovo je posebno izraženo u SAD-u i odatle se širi).Šta drugo očekivati od 
pragmatičnosti amerikanaca? 
 
 
 
 
 
                                 Uticaj postmoderne na obrazovanje 

 
 
Prethodna osvrtanja već drugi-treći put na osnovne odrednice postmoderne, njen odnos sa 
filozofijom, posebno epistemološki ugao značajan je jer postoje mnoge implikacije ovoga 
na pedagogiju. Neke od njih su već pominjane. A ovde će se skicirati još neke koje su 
direktnije vezane za pedagošku praksu, jer smo se njima prethodno manje bavili. 
 
Na najpragmatičnijem nivou literatura se bavi pitanjima kao što je: 

- učenicima treba u školama od najranijeg uzrasta da se pomogne  da uvide 
kako se ideje i institucije kroje kako bi odgovarale vrednostima i 
interesovanjima ljudi: kako npr. slikovnica ili roman izražavaju lične 
potrebe i prošlost autora; ili kako tv program promoviše životne stilove 
koji donose korist komercijalnim kompanijama; ili kako nastavni planovi i 
programi odražavaju vrednosti odredjenih sektora društva.250 

 
Smatra se da ovakvo učenje može da bude iskren i prijatan aspekt školskog života. Ako 
se podstiče ovakva vrsta kulturno-političkog razumevanja, onda se smatra da se podržava 
konstantna učenička percepcija sveta kao vrednosno neutralnog, neproblematičnog i 
nepromenljivog.No, sa ovim se ne slažu svi. Rorti dovodi u pitanje uvodjenje ovakve 
vrste postavljanja problema u školama. On smatra da „niži stepen obrazovanja“(osnovno 
i srednje) „je, uglavnom, stvar socijalizacije, pokušaja da se učenicima usadi osećaj 
gradjanskog pripadanja“. Ono „treba prvenstveno da ima za cilj da prenese dovoljno 
onoga što se smatra istinitim u društvu kome deca pripadaju, tako da bi mogla da 
funkcionišu kao gradjani tog društva. Da li je to istinito ili ne tiče se nastavnika u okviru 
njegove profesionalne sposobnosti“.251 No, sa ovim stavom Rortija ne slaže se C.Beck, 
koji smatra ovo izdajom glavne svrhe postmoderne, jer smatra da je nemoguće da se 
ostvari ideja o „razbijanju ljušture konvencije“, za koju se kako kaže, i sam Rorti zalaže, 
ako su nastavnici u školama i svi mladi ljudi jednoga društva do svoje zrelosti uključeni u 
jednostrano jačanje konvencija. Beck smatra da škole treba da uče učenike o socijalnim 
konvencijama i institucijama, možda i više ne što su to do sada činile, ali integralni deo te 
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nastave treba da bude fundamentalna evaluacija i kritika. Ovo se slaže sa postmodernim , 
teoriskim tendencijama ( kritičko konstruktivna didaktika, kurikularna didaktika ...).  
 
Prethodno pominjani stavovoi o podsticanju mladih da dovode u pitanje prihvaćene 
„realnosti“; po oceni mnogih moraju ići paralelno sa pomoći mladima da nadju „temelje“ 
za svoje živote, bez obzira što oni možda nisu trajni. Nedostatak osećaja stabilnosti i 
smera je jedan od osnovnih problema savremene, posebno zapadne kulture. Koliko je ovo  
posledica postmodernog pluralizma niko za sada ne pita. Pomenuti nedostatak smatra se 
značajanim faktorom u današnjim reakcionarnim trendovima u religiji, politici, 
obrazovanju i drugim sferama. A didaktičari postmoderne ističu značaj dialoga u učenju i 
to takvog koji će otvarati perspektive koje predstavljaju kombinaciju starih i novih 
elemenata.Mladima je potrebno da nadju trajne vrednosti i ideale (pluralističke, globalne, 
kološke..) koje nisu suprotne sa njihovih islustvom u stvarnosti, nego pružaju adekvatnu 
osnovu za svakodnevni život. Vratimo se ovde na trenutak metafizici, odnosno 
mišljenjima postomoderneih didaktičara po kojima je potrebno da se u nastavi pomaće 
mladima , da se oni podstiču da s euključe u generalno teoretisanje o stvarnosti i ćivotu, a 
sa  druge strane, vodi računa da učenje ne bude suveše apstraktno, zato je 
postmodernistički akcenat stavljen na konkretno, lokalno, iako  se za nastavu i u njoj 
preporučuje kkombinuje jedno i drugo, konkretno i opšte. Za osmišljavanje učenja i 
oživljavanje često dosadnih činjenica preporučuje se pravljenje širih veza izmedju pojava 
i istraživanja njihovih vrednosnih implikacija. A proučavanje ovog više „teorijskog“ 
smatra se neophodnim zbog stvaranja opšte pogleda na svet, koji bi mladima trebalo da 
pruži sigurnost, smer i neophodana smisao. 
 
Drugi aspekt uticaja postomoderne na obrazovanje tiče se demokratskog i dijaloškog 
akcenta, postmodernističko dovodjenje u pitanje autoriteta i smanjenje uloge eksperta. 
Insistira se na odnosu nastavnika i učenika koji uče zajedno, a ne da ih vidimo u poziciji 
da jedan govori drugome kako ovaj treba da živi na način „od vrha ka dnu“. Ovo je, 
smatra se, neophodo i da bi se uzele u bzir vrednosti i interesovanja učenika. Ali, i sam 
Liotar je naglašavao potrebu mere do koje stariji učenici, studenti mogu da uče iz 
kompjuterizovanih banaka podataka, koje naziva „enciklopedijama sutrašnice“, a isto bi 
se po drugim postmodernistma moglo reći i za niže uzraste. Ono šte se u okviru ovoga  
seta uticaja najčešće sreće je naglašavanje potrebe da nastavnici“ uče učenike kako da 
uče“, kako da koriste savremenu tehnologiju i sl. A naglašava se i vrednost samo-
vodjenog istraživanja u kome su učenici aktivnije uključeni u odredjivanje  šta uče i 
zašto, i samim tim mogu da daju osoben izraz svojim osobenim intereasovanjima i 
potrebama. No i oni koji se svrstavaju uz Liotara , I. Iliča i dr. ne prihvataju ove ideje do 
kraja. Ima autora koji smatraju da ovi preteruju, posebno u potcenjivanju značaja 
nastavnika u motivisanju i olakšavanju učenja. Kritike naglašavaju aktivnost nastavnika u 
strkturisanju školskog gradiva; izbor sadržaja za učenje omogućuje učeniku da uči mnogo 
više, brže i lakše, nego što bi bilo u suprotnom skučaju. Bez obzira šta je razlog 
potrebama učenika za pomoći, dok god ovakve potrebe postoje , time što se oni 
prepuštaju samima sebi, kriju se glave u pesak,ako im se potrebna pomoć ne pruži. Tako 
da se demokratizacija obrazovanja ne vidi kao potpuno lišavanje svih struktura i nadu da 
će se onda nešto dogoditi. Naprotiv, smatra se treba da se stvaraju strukture koje će 
učenicima pružiti podršku koja im je potrebna i koja će im omogućiti da naprave 
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značajan imput i imaju nephodnu kontrolu nad učenjem. Učenje treba da bude koliko je 
moguće više dijaloško, ali to ne znači da treba da bude bez obrazovnih efekata. Da bi bio 
efikasan dijalog zahteva snažan imput različitih vrsta: informacija, primera, priča, 
osećaja, ideja, teorija, pogleda na svet i td. Smisao u demokratskom pristupu nije da 
strukture nisu potrebne, nego da učenici (uz pomoć nastavnika)imaju glavnu reč u 
strukturisanju svoga znanja. 
 
Implikacije prethodnog na filozofiju obrazovanja odnose se na sledeće: 

- studentima koji se spremaju za nastavmke, kao i učenicima treba da bude 
jasno da njihovo znanje zavisi od vrednosti, od kulture koja se menja; te 
ne treba tražiti neku univerzalnu filozofiju života i obrazovanja; 
istovremno im treba pomoći da nadju kontinuitete i zajedničke imenitelje 
koji daju neku stabilnost i smer njhovih života i bavljenju poučavanjem; 

- Jedan od načina postizanja ovog dvostrukog cilja nastojanja za 
utemeljenje i u isto vreme pomaganja učenicima da razviju skromne 
temelje za život i obrazovanje, je proučavati različite „oblike učenosti“( 
antirasizam, feminzam, individualizam...kako bi učenici videli da je teorija 
svakako skrojena tako da odgovara prema potrebama različitih grupa i 
pojedinaca, kako da uoče da je moguće poklapanje različitih oblika 
učenosti. Tako da, zapravo, ispitivanje onoga što različite kategorije ljudi 
imaju kao značajno trebalo bi da bude glavni aspekt studija;  

- Filozofija učionice u kojoj se obrazuju budući vaspitači, isto kao i 
filozofija školske učionice  treba da bude izrazito deokratska i dijaloška, 
kako bi se pokrenule intelektualne snage učenika, cenile njegove vrednosti 
i njihova saznanja bila dostupna nastavniku i drugim učenicima; 

-  Demokratsku pedagogiju će teško usvojiti nastavnici koji na studijama 
uče na klasičan način, iako im njihovi profesori govore o demokratskim 
pristupima učenju; 

- Konačano, mnogi se autori zalažu za jače kritičan odnos prema filozofiji, 
od koje kako kažu imamo šta da učimo, ali pred kojom moramo i sami da 
promišljamo, da ih „ispitujemo“, te da iz ugla pozitivne pedagoške slike o 
osebi i obrazovanju, u interakciji sa filozofima i drugim naučnicima, učeći 
od njih, nastojimo da im isto toliko i damo koliko i dobijamo, a ne samo 
da sledimo i „primenjujemo nalaze“čiste filozofije. Tada će nam ovi biti 
manje nerazgovetni, manje apstraktni i bolje ćemo ih uklapati tamo gde im 
je mesto.252 

 
 
 
 
                           Epistemologija konceptualne promene i pedagogija253 

 
                                                           
252 Beck,C.,op.cit. 
253 Neke od ideja iz ovoga dela teksta saopštene su  na Medjunarodnoj naučnoj konferenciji”Energija kao 
uzrok nastajanja”, organizovanog od strane: Internacionalne Asocijacije Kosmos I filozofija-Atina, 
Asocijacija filozofa Jugoistočne Evrope-Sofija I Vojvodjanske akademije nauka I umetnosti,-Novi Sad, pod 
naslovom: Postmoderne alternative razvoja kreativne energije studenata”. 
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Na ovom mestu  dobro je osvrnuti se još jednom sa nešto manje distance na 
epistemološku osnovu postmoderne pedgogije, odnosno didaktike.Prethodno je već bilo 
reči o konceptualnim promenama poučavanju i učenju.Suština ovoga je u kombinovanju 
predmeta interesovanja i teorije iz kognitivne psihologije sa onima iz filozofije nauke da 
bi se razvili novi modeli naučnog učenja, ili epistemološki okvir iz koga su proizašle 
brojne smernice za promovisanje konceptualne promene. Dokle je ovo stiglo vidi se iz 
termina koji je iza ovoga skovan, a odosi se na pedagogiju konceptualne promene, koji u 
literaturi zastupaju imena kao što su: Pozner, Hjuson, Gertzog i dr.Neki smatraju da su 
oni svoj model učenja razvili oslanjajući se na prethodno pominjanu  kognitivnu 
psihologiju, ali i na Kunove i Lakatoševe ideje . Kritike ističu da pedagogija 
konceptualnih promena ima dosta nejasnoća, ali da svesna metaforička upotreba ovih 
šema ima svoju vrednost kao smernica( referentna tačka) za razumevanje obrazovanja. Ta 
veza izmedju teorija i filozofije nauke i uputstava za praksu još nije do kraja jazjašnjena. 
Prema mnogima ova veza ima svoju vrednost na nivou metafore, ali se ova vrednost 
smanjuje u načinima na koje teoretičari predvidjaju implikacije koje odredjene 
epistemološke perspektive imaju za didaktiku, odnosno pedagogiju254 
 
Pokušajmo radi jasnijeg markiranja pedagogije konceptualnih promena sagledati neke od 
postmodernih alternativa, koje se danas smatraju referntnim tačkama obrazovanja, a one  
se odnose na : Kelijevu „Psihologiju ličnih konstrukata“, Vajthedovu „Živu obrazovnu 
teoriju“, Van Menonov „Pedagoški takt“ i Polinghornovu „Postmodernu epistemologiju 
prakse“. 
 
Krenimo od njihovih uporišta, tj. od paradigmi. Dve jake i za sada uspešne šeme iz 
filozofije nauke- Kunova i Lakatoševa usvojili su oni koji su razvili teorijski okvir za 
pristupe konceptualnih promena u pedagogiji. Pozner karakteriše svoj pogled na učenje i 
znanje zasnovano na kognitnoj psihologiji Kunove, odnosno Lakatoševe epistemologije. 
 
Recimo još jednom da je Kun objasnio istorijske razloge naučnih revolucija tako što je 
uveo koncept  „paradigmi“ pod kojim podrazumeva sliku složene medusobno povezane 
strukture teorija i ideja koja u isto vreme objašnjava naša trenutna zapažanja i nameće 
zanimljiva pitanja i smerove za dalja istraživanja. Pojedinačna naučna „činjnenica“, 
prema Kunovoj formulaciji nije entitet sam za sebe, nego mu je značenje i stvarnost dato 
kroz njegovo mesto koje zauzima u složenoj matrici značenja koja čine paradigmu.255  
 
 Pomenimo ovde još jednom da Kun opisuje naučne revoluvcije kao „promenu 
paradigme“- poraz postojeće slabije paradigme od strane moćnije, korisnije paradigme. 
On je ovo video kao dramatičan, revolucionarni proces, i usmeravao je pažnju na takve 
primere iz istorije nauke kao što su  Kopernikova revolucija, promena stanovišta o prirodi 
svetlosti i prelazak na atomske teorije materije. Značajne su i njegove ideje o 

                                                           
254 Geelan,R. D., Skiciranje nekih postmodrnih alternativa: Iza paradigmi i istraživačkih programa kao 
referentnih tačaka na naučno obrazovanje, Univerzitet Edit Cowan, Australija-
http://unr.edu/homepage/crowther/ejse/geelan.htmls. 
255 Ibidem 
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„prenaučnim „ paradigmama ,kojima su raznolikost paradigmi takmičarski odnos jedne 
prema drugoj. I Lakatoševi „programi istraživanja“, iako donekle različiti, slični su 
Kunovim paradigmama- obe su složene unutrašnje strukture konzistentnih teorija koje 
mogu biti istisnute od strane kakvih boljih struktura, te su zbog toga ovde zajedno i 
koristiće se za objašnjavanje epistemoloških konceptualnih promeman u 
pedagogiji.(didaktici)256 
 
O epistemološkom uglu konceptualnih promena u didaktici i pedagogoji govorimo ovde 
da bismo jasnije ukazali na pravac promena, i uzroke njihovih izvoršta, jer se samo tako 
one mogu u potpunosti makar u osnovnom smeru, direkciji , razumeti. 
 
 
 
                        Odgovor didaktike na postmoderne izazove 

 
 
Pozner i dr. predlažu da, analogno sa društvenim procesima promene paradigme  
pojedinci uče nove naučne šeme( suprotne odredjenim činjenicama ili iskustvima) kroz 
proces „konceptualne promene“. Oni koriste Pijažeov pojam „asimilacije“ i 
„akomodacije“ da bi opisali proces učenja, iako tvrde da ih ne koriste striktno u 
Pijažeevom smislu. Teorija konceptualne promene ,tj. njeni teoretičari smatraju da su 
ranije pedagoške teorije, i didaktičke, tretirale učenje kao da se sastojalo isključivo iz 
asimilacija: postepenog i linearnog dodavanja novih delova znanja do one mere do koje 
je znanje vidjeno kao strukturisano unutar uma. Ova struktura je vidjena kao ona koja se 
razvijala bez značajnih rekonstrukcija i reorganizovanja. Pominjani autori smatraju da je 
svest o akomodaciji kao tip učenja u istraživanju, ali i u nastavnoj praksi vrlo značajna, 
ali kritičari teorije konceptualne promene veruju da je preterana koncentracija na ovom 
aspektu učenja. 
 
Teoretičari konceptualne promene koriste teormin „koncepcija“ , pozajmnjen od Pijažea, 
kako bi  opisali mentalne strukture koje su analogne paradigmama. Tako se dogadjaji 
prilagodjavanja( akomodacija)- ili „konceptualne promene“ vide kao direktno analogne 
Kunovim naučnim revolucijama ili “promenama paradigme“. Ovakvi dogadjaji uključuju 
„geštalt prekidač“- novi način gledanja menja odnose i značenja i relativan značaj 
odredjenih iskustava i informacija. 
 
Za Poznera i dr. postoje četiri značajna uslova da bi se javila konceptualna promena: 

1. Mora da postoji nezadovoljstvo postojećim koncepcijama; pre nego što može da 
se javi akomodacija, razumno je pretpostaviti da su pojedinci sigurno sakupili 
dosta nerešenih pitanja i da su izgubili veru u sposobnost njihovih trenutnih 
koncepata kojima bi mogli da reše ova pitanja; 

2. Nova koncepcija mora biti razumljiva, Pojedinac mora da bude u stanju da uvidi 
kako iskustvo može d se struktuira na osovu novog koncepta u dovoljnoj meri da 
bi se istražile mogućnosti koje su inherentne tom konceptu.; 

                                                           
256 Šire videti u :Gojkov, G., Uvod u pedagošku metodologiju, VŠV, Vršac, 2005. god. 
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3. Nova koncepcija mora da izgleda uverljivo. Svaki usvojeni novi koncept mora bar 
da izgleda kao da ima kapacitet da reši probleme koje su njeni prethodnici 
generisali, inače se neće činiti kao uverljiv izvor. Uverljivost je, takodje, rezultat 
konzistencije sa drugim već stečenim znanjem; 

4. Novi koncept bi trebalo da odaje mogućnost plodnog programa istraživanja. 
Treba da ima potencijal da širi, da otvara nove oblasti istraživanja. 

 
Ova četvorodelna šema je suština teorije konceptualne promene učenja. Ona je, takodje, i 
glavna smernica za implikacije koje se izvode iz teorije konceptualne promene za praksu. 
A pristupi konceptualne promene u nastavi uključuju ono što je i za Pijažea 
karakteristično: izazivanje nezadovoljstva postojećim konceptualnim šemama( koje 
prethodno postoje kod učenika), korišćenjem anomalija i protivurečnih situacija. Pozner i 
dr. predlažu sledeće strategije za poučavanje u skladu sa teorijom konceptualnih 
promena: 

1. Razviti predavanja, demonstarcije, probleme i laboratorijske vežbe koje mogu da 
stvore kognitivne konflikte kod učenika; 

2. Organizovati instrukciju na takav način da nastavnici mogu da provedu veći deo 
svoga vremena u dijagnostifikovanju grešaka kod učenikovog razmišljanja i 
identifikovanju odbrambenih mehanizama koje učenici koriste da bi se oduprli 
akomodaciji; 

3. Razviti one vrste strategija koje nastavnici mogu da uvrste u svoj repertoar da bi 
se bavili učeničkim greškama i mehanizmima koji smetaju prilagodjavanju; 

4. Pomoći učenicima da dodju do smisla nekog naučnog sadržaja tako što im se 
sadržaj predstavlja na više načina ( verbalo, matematički, konkretno, praktično, 
slikovno) i pomažući im da prevode iz jednog oblika prezentacije u drugi.257 

 
Za teoretičare konceptualne promene, dakle, najvažnija iskustva učenja koja se javljaju u 
učenju prirodnih nauka su: akomodacija- dramatično restrukturisanje konceptualnih 
okvira pojedinca, kada ih jednom dovedu u pitanje anomalije i problemi koje je 
nemoguće rešiti uz pomoć trenutne šeme. 
 
Veza  izmedju filozofije nauke i teorije konceptualne promene učenja je , po Pozneru i 
saradncima bliska, jer je model konceptualne promene izveden iz sadašnje filozofije 
nauke. Tvorci ovoga koncepta sagledavaju ovu vezu kao metaforičku ili kao direktno 
podudaranje. Pozner i dr. smatraju da ne postoji dobro artikulisana teorija koja objašnjava 
ili opisuje istinske dimenzije procesa kojima se centralni organizovni koncepti ljudi 
menjaju od jednog niza koncepata u drugi, koji je nekompatibilan sa prvim. On veruje da 
je osnovni izbor hipoteza koje se tiču ovoga savremena filozofija nauke, s obziron na to 
da je centralno pitanje novije filozofije nauke kako se koncepti menjaju pod uticajem 
novih ideja ili novih informacija.258 
 
Ali, iza ovoga ostaje ipak prostor za pitanje u kojoj meri  Kunove i Lakatoševe šeme- 
promene paradigme  preko naučnih revolucija i metodologije programa naučnih 
istraživanja mogu direktno da se primene na učenje prirodnih nauka idrugih sadržaja. 

                                                           
257 Pozner i dr., prema: Geelan, D., op. cit. 
258 Ibidem 
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Pomenimo da Kun i Lakatoš nikada nisu ni pretendovali da ih drugi koriste na taj 
način.Kao što je prethodno konstatovano obe ove perspektive opisuju procese kojima 
zajednice naučnika dolaze dolaze do konsenzusa razumevanja unutar svojih polja 
istraživačkih napora. One se obe odnose na raspravu izmedju jasno artikulisanih, visoko 
elaboriranih sistema medjusobno odnosnih koncepata od kojih se za svaku već 
ispostavilo da je plodonosna u prilagodjavanju novih smerova istraživanja i tumačenja 
postojećih rezultata.Obe ove perspektive objašnjavaju promenu od dominacije jedne 
paradigme ili programa istraživanja na dominaciju druge u smislu socijalnih promena- 
migraciju sledbenika, istraživačke aktivnosti i ulaganja iz jedne paradigme u drugu. 
 
Geelan,D. ipak smatra da ovi procesi mogu biti samo u metaforičkom odnosu sa 
procesima koji srudenti koji srudiraju neku nauku razvijaju i razradjuju šeme dolaženja 
do smisla unutar sopstvenih umova, koji se zasnivaju i na njihovim iskustvima u školi, 
kao i na onima van nje, a potom testiraju ove šeme jednu drugom. Smatra se da se 
pomeranje odanosti naučnika  s jedne paradigme na drugu ogleda u povećanom 
oslanjanju pojedinca na jače i inkluzivnije šeme dolaženja do smisla naučnih ideja, ali 
ovo se ne odigrava paralelno ili direktno.  
 
Kičener( Kichener) je, branjeći i dalje razvijajući epistemološki stav Pijažea stajao na 
stanovištu da je veza o kojoj govorimo više od metaforičke. Smatrao je da postoji 
odredjeni nivo „izomorfizma“ izmedju razvoja  novih koncepcija i ovoga razvoja kod 
zajednice naučnika. Ovde se može postaviti pitanje koliko je Kičenerova perspektiva 
korisna kao referentna tačka za naučno obrazovanje. Geelan  je smatra malo korisnom i 
ističe da je ona možda epistemološki snažna, ali je pedagoški slaba, jednostavno zato što 
isključuje tako mnogo toga što zapravo čini da učionica funkcioniše i učenici uče- 
isključuje odnose, emocije i životni svet učenika.  Kičeneru se , takodje, zamera što je 
njegova perspektiva isključivo racionalistička, te ignoriše složeni niz motivacija, uticaja i 
drugih „racionalnih faktora“ koje učenici sobom donose u učionicu. Ovo bi bili samo 
neki od kritičkih tonova kojima se sagledava odnos izmedju filozofije nauke i teorije 
konceptualne promene.Ali, u literaturi se sreće još argumenata koji idu u prilog ovome 
odnosu. Osvrnimo se na kratko na njih.  
 
Geleen svoj stav o metaforičkom odnosu izmedju učenja i teorija iz filozofije nauke 
razvija pitanjem koliko ovaj odnos ima vrednosti kao referentna tačka za razmišljanje o 
naučnom obrazovanju? On veruje da ima vrednosti, kao i što veruje da je Lakatoševa 
šema moćnija od Kunove za ovu svrhu. 
 
Njegovi argumenti za ovaj stav odnose se na: 

a) lično iskustvo iz nastavnog rada i 
b)  b) kroskulturno istraživanje koje su vršili drugi autori( Voldrip i 

Tejlor)Waldrip i Taylor. 
  

 
Kao argument za davanje prednosti Lakatoševoj šemi, kao moćnijoj referentnoj tački  
Geelen navodi to što je ona evoluciona, a ne revoluciona, što se poklapa sa idejom o 
degenerativnim i progresivnim istraživačkim programima(paradigmama). Pre nego što 
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dodje do dramatične zamene postojeće koncepcije onom koja se sa njom takmiči, dokazi 
se postepeno akumuliraju, u školi, ili iskustvima van nje i ova akumilacija novih dokaza 
teži da postojeće razumevanje dovede u pitanje. Geelen veruje da se u nastavi u jednom 
trenutku ovo dogodi, nudi se inkluzivnija i moćnija konceptualna šema i učenici je koriste 
u kontekstima koje smatraju odgovarajućim. Ova ideja se na neki način podudara sa 
idejom o „statusu“ šeme koja raste i opada, sa perspektivom koja se koristi u kasnijoj 
verziji teorije konceptualne promene, iako je perspektiva „statusa“ slabija u programima 
istraživanja( paradigmama) koji zavise od konteksta. 
 
No, bilo kako bilo argumenti za i protiv ipak su pedagogiju konceptualne promene, 
izvedenu iz mreže metafora o odnosu  savremene filozofije nauke i učenja u nastavi 
svrstali pre u vrednosni sud o relativnoj snazi takmičarskih paradigmi( metaforičkih 
šema), a ne kao aktivnost razjašnjavanja metafora kojom bi se otkrila skrivena stvarnost. 
Ovo nam dalje ostavlja mogućnosti sa sumnjamo i u ostalo što bi išlo u paketu, zajedno 
sa pedagogijom konceptualnih promena. I onda iza ovoga sledi pitanje na koju se stranu 
okrenuti, za koji koncept uhvatiti, šta u nastavi od toga prihvatiti...posebno svesni 
situacije da ni do sada nismo imali jednu opšteprihvaćenu teoriju učenja na koju bi se 
oslonilo učenje u natavi. I , nažalost pedagogija, odnosno didaktika se još jednom 
osvešćuje i uverava da joj je sa strane pomoć nedovoljna, a da ona sama nije dovoljno 
radila da pokrene svoje potencijale i traga za teorijama koje bi bile bliže životu u 
učionici. A u prilog ovam stanovištu navešćemo još neka razmišljanja. 
 
I sam Geelan D. smatra da mu ovo u najmanju ruku izgleda kao pojednostavljen i 
optimistički pogled na situaciju kada se uporedi sa iskustvom nastavnika u učionici,a u 
najgorem slučaju kao preterana racionalizacija onoga što su često složeni socijalni i 
psihološki procesi. Pozner i Strajk priznaju da su u prvobitnoj formulaciji često govorili 
da su pogrešna razumevanja i pre-koncepcije jasno artikulisane i izražajno i simbolički 
formulisane. Njihova teorija je, ističu, izražena kao pogled na to kako jedna koncepcija 
biva transformisana u drugu. Ova im se pretpostavka  više nije činila tako očiglednom 
Oni sada imaju utisak da je dvosmislena i to na dva različita načina. Prvo izgleda im 
potpuno moguće da pogrešno razumevanje, posebno kod mladjih učenika, postoji ili u 
ikoničkim ili u odredbenim oblicima reprezentacije. Drugo, moguće je  da pogrešno 
raumevanje ne postoji ni u kom obliku reprezentacije kao alternativna formulacija za 
željene koncepcije. 
 
Isto tako i drugi autori, kao , recimo, Čin i Bruer( Chinn i Brewer,1993) navode sedam 
mogućih reakcija od strane učenika na reprezentaciju anomalnih podataka( problemsku 
situaciju), od kojih je samo jedna prihvatanje podatka kao onog koji opovrgava aktuelnu 
koncepciju i dovodi do prelaska na novu koncepciju da bi se anomalije (problemi) rešile. 
Autori navode brojne primere iz obrazovanja i oblasti nauke kao potvrde da  se uvek 
radije bira jedna od 6 defanzivnih strategija nego što se podvrgava konceptualnoj 
promeni. 
 
Čin i Buer govore o sličnim nalazima. Umesto da eksperiment stvori kod studenata 
kognitivnu tenziju, nezadovoljstvo postojećim mentlnim šemama, njihove su šeme bile 
toliko snažne da su im se opservacije razlikovale u zavisnosti od njihovog razumevanja. 
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Gelen,D., je u analizi navodjenih istraživanja ovoga pitanja došao do zaključka da su 
navedena iskustva nedovoljno jasno izložena. Mnoge opisane strategije više duguju 
Poperovom „izvrnutom“ pogledu na prirodu i nauku, nego što duguju Kunu i Lakatošu. 
Tako da on smatra da su pristupi konceptualnoj promeni preterano racionalistički, u 
sasvim uskom smislu, i da ne uspevaju da uzmu u obzir složenost procesa donošenja 
odluka kod ljudi, i da su Pozner i dr. prilično izričiti oko racionalističke prirode njihove 
šeme. Njihova centralna ideja u ovoj studiji je da je učenje racionalna aktivnost; odnosno  
učenje u svojoj osnovi vodi ka shvatanju i prihvatanju ideja zato što su one vidjene kao 
razumljive i racionalne.  
 
Vest i Pajns su doveli u pitanje Poznera i dr. odmah nakon publikovanja njihovog rada 
pitanjem: Koliko je racionalnost racionalna? Istakli su da su u čovekovom donošenju 
odluka značajni i faktori kao što su:moć, jednostavnosrt,estetika i lični integritet za koje 
tvrde da su izvan koncepcije koju nude Pozner i saradnici o racionalnoj aktivnosti biranja 
izmedju dve koncepcije koje se takmiče, mada devedesetih godina, dakle, posle jedne 
decenije , u svom osvrtu na teoriju konceptualne promene Strajk i Pozner su i sami 
uvideli da je preterano racionalna i da vodi ka nipodaštavanju čitavog niza faktora koji bi 
mogli da funkcionišu kao deo ove teorije.Procenili su da je ova slabost posledica 
preteranog oslanjanja na filozofiju nauke kao izvora modela racionalnosti bez 
udubljivanja u složenost situacija koje se odvijaju u učionici i značenja koje one za 
učenike, ili studente imaju. 
 
Gelen,D., zbog svega prethodnog, smatra da preterano naglašavanje akomodacije na uštrb 
asimilacije, nedostatak svesti da je posmatranje zavisno od teorije i preterana i uska 
racionalnost u pedagogiji konceptualne promene ide ka tome da se ne posvećuje dovoljno 
pažnje društvenim i dr. uticajima na učenje i donošenje odluka, iako se pedagogija 
konceptualnih promena usredsredjuje na učenike i vodi računa o tome šta je potrebno da 
bi se učenik prebacio s jedne koncepcije na drugu. 
 
Kasnije verzije programa konceptualne promene( Hjuson, Duši. Hamilton i dr.)su se do 
neke mere bavile ovim raskorakom. Ali, ni oni nisu mogli da otklone zamerke koje se 
odnose na nedostatak neophodne deskriptivne i prediktivne moći koja je potrebna za 
slženi didaktički svet učionice.Zato je Gelen,D. predložio alternative pristupima teorije 
konceptualne promene u pedagogiji kao referentne tačke za nastavnu praksu. 
 
Pod referentnom tačkom on podrazumeva način povezivanja teorije i prakse u naučnom 
obrazovanju.. On smatra da se o referentnim tačkama može razmišljati kao o metafori ili 
mentalnoj slici koju ima praktičar i na koju se u praksi oslanja. Referentne tačke , po 
njegovoj oceni uključuju ne samo uticajne perspektive ( lični konstruktivizam, socijalni 
konstruktivizam, didaktički model predavanja i dr.), nego i sva iskustva do kojih je 
nastavnik došao i promišljao o njima, kao i pokušaje da u njima nadje neko značenje, i, 
naravno, teorijske perspektive do kojih je učeći došao. Dakle, ističe da su njegova 
razmišljanja bila ograničena njegovom sopstvenom ličnošću, kao i ličnošću studenata, 
odnosima student-nastavnik, odnosima medju studentima. Sve je ovo modeifikovalo 
ostvarenje njegovih zalaganja i didaktičkih uverenja u praksi. Tako je on pedagogiju 
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konceptualne promene video kao referentnu tačku ( za nastavnu praksu koja je u stalnom 
nastajanju i razvijanju). Perspektive koje on ponudio smatrao je samo kao dodatke( 
„kutiji s alatkama“ )referentnim tačkmaa, a ne kao nešto što treba da istisne pristupe 
konceptualnoj promeni, ili neku drugu radnu referentnu tačku koja je za nastavnika 
korisna. 
 
Pre nego što kratko skiciramo neke od postmodernih alternativa, odnosno alternativne 
referentne tačke koje Gelan, D., pominje, recimo da se na njih nailazi i kod drugih autora 
u literaturi. Neke od njih su: 

- „Psihologija ličnih konstrukata“, Keli, 
- „Postmoderna epistemologija prakse“,Polinghorn, 
- „Pedagoška uvidjavnost-takt“, Van Manen i 
- „ Živa obrazovna teorija“, Vajthed. 

 
Pomenimo još jednom svest o nedostatku pedagogije konceptualne promene, tj. njenu 
metafizičku vezu izmedju procesa naučnog otkrića i učenja učenika. S obzorom na to da 
su perspektive Kuna i Lakatoša razvijene u istoriji nauke postoji dosta smetnji da se one 
prenesu na individualnu kogniciju i učenje.Zato je Galen,C.hteo da je preko ovih 
alternativa približi psihologiji i didaktičkoj praksi u učionici, verujući da medju ovim 
perspektivama postoji čvrsta sinergija, tako da je kombinovani niz referentnih tačaka veći 
od prostog zbira njihovih delova. Važno je pomenuti da je Gelen,D. svestan ograničenja 
Kelijeve „Psihologije ličnih konstrukata“, kao i Polkonghornove „Epistemologije 
prakse“, pa i Vajthedove ili Van Manenove alternative za obrazovnu praksu. On 
pokušava svesno da ih koristi metaforički i strateški za sopstvene pedagoške svrhe, iako 
ističe da bi se za ove svrhe mogle bolje koristiti druge šeme koje su nastale s namerom da 
objasne učenje u nastavi., nego što su šeme dizajnirane za objašnjavanje socijalne istorije 
nauka. Ovakav njegov utisak govori mnogo i posle njega mogli bismo i odustati od 
osvrtanja na ove alternative, ali ipak ćemo ih kratko markirati kako bismo jače naglasili 
njihove domete, odnosno uočili da i posle ovoga još uvek nemamo nedvosmislene i 
opšteprihvaćene odgovore na brojna suštinska pitanja vezana za učenje u nastavi. 
 
 
              Psihologija ličnih konstrukata kao alternativna referentna tačka u nastavi 
 

Galenovo  prihvatanje Kelijeve psihologije ličnih konstrukata oslanja se na Dž. Kelijevo, 
Nanisterovo i Franselovo shvatanje funkcionisanja kognicije koji su pretpostavljali da da 
je naše razumevanje našeg iskustveog svetan rezultat aktivnog  procesa nastojanja da se 
konstruiše ponavljanje dogadjaja i da se predvide budući dogadjaji.  Ova perspektiva je 
epistemološki slična različitim konstruktivističkim perspektivama. Eli sam svoju 
epistemologiju identifikuje kao „konstrktivistički alternativizam“. Njegov osnovi postlat 
je da „Procesi pojedinca su psihološki knalisani nalinima na koji on anticipira 
dogadjaje“.259 Keli tvrdida je od rodjenja, a i pre,dete utopljeno u struju iskustava. Um ne 
apsorbuje ovo iskustvo pasivno, nego aktivno teži da razume, da anticipira buduća 
iskustva na osnovu konstrukcije prošlog iskustva. 
 

                                                           
259 Keli,Dž.,prema: Galen,D., op.cit. 
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„Kada smestimo sopstevnu konstrukciju u neku situaciju, a onda sledimo njene 
implikacije do tačke kada očekujemo da će se nešto dogoditi, mi dajemo mali poziv 
prirodi da se umeša u naše iskustvo. Ako se desi ono što očekujemo, ili ako se čini da se 
desilo, naše očekivanje je potvrdjeno i mi ćemo verovatno misliti da sigurno imamo 
prilično poimanje o smeru dogadjaja...“260 
 
Prema Keliju neka dogadjanja se ponavljaju i um nameće pravilnost ovim iskustvima 
kroz razvijanje hijerarhijske mreže dihotomnih konstrukata( toplo-hladno, svetlost-
tama,ljubav-mržnja, strah-sigurnost). Složen, dinamičan zbir ovih konstrukata opisuje se 
kao „sistem konstrukata“ ili „ konstrukcioni sistem“. Ovi su termini na mnogo načina 
sinonimni „umu“ pošto se upravo uz pomoć sistema konstrukata iskustvo konstruiše i 
shvata, a budući dogadjaji predvidjaju. Nova iskustva koja dovode u pitanje postojeće 
konstrukte ili njihovu organizaciju vode ka reorganizaciji i elaboraciji konstrukcionog 
sistema, ne bi li se on učinio shvataljivim. Sistem konstrukta stalno teži koherenciji i 
koegzistenciji, ali je zbog svog bogatstva i složenosti nikad ne dostiže. Nove promene i 
iskustva nastavljaju da deluju na učenika i da prožimaju konstrukcioni sistem, tako da će 
uvek biti nekonzistentnosti i konfuzija. Medjutim, na ovo ne treba gledati kao na nešto 
negativno, jer će to, smatra Keli delovati kao „baterija“ za istraživanje, pružajući 
motivaciju za dalju elaboraciju sistema konstrukata u potrazi za koherencijom( slično 
Pijažeevom shvatanju ekvilibrijuma). 
 
Gelan,D., smatra da je ova Kelijeva šema za razmišljanje o nastavi moćna,a da ta moć 
leži u njenom shvatanju da su svi dogadjaji značajni za učenje i razvoj konstrukcionog 
sistema pojedinca, a ne samo odredjene klase visoko struktirisanih iskustava koje se 
nazivaju „eksperimentima“ ili „lekcijama“.Do neke mere učenik se ponaša kao naučnik, 
u tom smislu što je aktivno uključen u proces traganja za razumevanjem i objašnjenjem, 
ali je konačni zbir učenikovog životnog iskustva , koji je organizovan u složen, 
dinamičan sistem, zapravo predmet iteresovanja za razmišljanje o učenju, a ne samo uzak 
niz iskustava koja s edogadjaju u učionici. „naivne koncepcije“koje učenik ima o 
fizičkim fenomenima razvijaju se na osnovu pokušaja da se konstruiše ponavljanje 
svakog učenikovog iskustva fizičkog sveta. Konstrukcioni sistem svakog učenika biće 
drugačiji, i drugi konstrukti koji stoje u rednom odnosu sa „naučnim „ razumevanjima će 
se, takodje, razlikovati. Iz ovoga Gelen zaključuje da, da bi došlo do učenja, moraju da se 
obezbede iskustva koja dozvoljavaju učenicima da izvode eksperimente sami za sebe 
koristeći svoje razvojne konstrukcione sisteme za predvidjanje dogadjaja. Ovo ne znači 
da oni moraju da izvode svoje sopstvene sesije u laboratoriji, nego će „eksperimenti“ koji 
s eizvode kao konverzacije sa nastavnikom i drugim učenicima biti jednako značajni za 
učenike. Ono što je značajno je bavljenje značenjem koje iskustvo ima za učenika. Keli 
smatra da primarni“ cilj dobre škole nije da kontroliše ponašanje, niti da „pruži“ detetu 
iskustvo...Štaviše, škola ne može sebi da dozvoli da zaume stav da iskustvo, umesto da 
predstavlja isključivo pravo svakog i celokupnog ljudskog života, treba da bude deljeno u 
izračunatim količinama od strane organizovanog obrazovanja. Pa, ipak ništa od ovoga ne 
znači da treba ukloniti ograničenja odredjenim oblicima ponašanja niti da iskustvo ne 
može da se odigrava kao uredjen oblik...Uloga nastavnika je da pomogne, najbolje što 
može, da se osmisle i implementiraju samostalni poduhvati svakog deteta, kao i da 
                                                           
260 Keli,Dž., prema: Galen,D., op.cit. 
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pomogne da se objasne rezultati i da pronadje uverljiva bihejvioralna istraživanja...Da bi 
bio potpuno akreditovan učesnik u eksperimentalnim poduhvatima nastavnik mora da 
stekne uvid u ono što se vidi dečijim očima“.261 
 
Ako bismo se sada pokušali osvrnuti na psihologiju ličnih konstrukata kao alternativnu  
referentu tačku u nastavi, javlja nam se prva asocijacija o prethodno već poznatim 
idejama o aktivnom uključivanju učenika u saznajni proces. O ovome je prof. J. 
Djordjević pisao na više mesta, a i drugi autori od nas.262 Značajna je posebno studija 
prof. J. Djordjvića o pedagoškim pravcima u prošlom stoleću u kojoj se daje fini pregled 
nastojanja u ovom pravcu, njihove domete i ograničenja.263 
 
Ovde dati komentar iz knjige prof. J. Djordjevića 
 
 
Postmoderna epistemologija prakse kao alternativna referentna tačka u nastavi 
 

 
Ako uzmemo u obzir da su sistemi konstrukata toliko kompleksne, visoko apsraktne 
teorijske perspektive može biti da im nedostaje neophodna moć da deluju kao referentne 
tačke za razmišljanje o njima, posebno kada su uključeni u složenu socijalnu interakciju 
koja uključuje više osoba u učenje kao što je ono koje se odvija u učionici. Ovo je 
polazno razmišljanje Polinghorna koji dalje govori o tome da postmoernizam u svojim 
brojnim formama ima tri posledice na praksu u, vaspitanju, obrazovanju, psihologiji, 
sociologiji, socijalnom radu... On ih karakteriše kao: 

- nepostojanje temelja- skepticizam da postoji mogućnost zasnivanja praksi 
na čvrstim, nepromenljivim teorijskim strukturama; 

- fragmentarnost- spoznaja da su socijalnni svetovi kompleksni, raznorodni 
i promenljivi, a ne jedinstveni, uniformni i statični i 

- konstruktivizam- ideja da je ljudsko znanje nešto što aktivno konstruišu 
ljudski umovi dok teže da razumeju tok iskustva u koje su uronjeni.264 

 
Polinghorn iznosi da bi, same po sebi, ove tri komponente mogle da vode ka 
solipsističkom ili preterano relativističkom pristupu: ako se tvrdnje koje se odnose na 
znanje ne mogu postaviti u čvrste osnove, i ako nisu relevantne za više kultura ili 
mikrokultura, i ako se u svakom slučaju individualno konstruišu, onda se verovatno ove 
tvrdnje koje se onodse na znanje ne mogu uopšte opravdati. Za uzvrat svestan je i sam da 
ovo može voditi u paralizu ili fragmentaciju prakse, jer bi se opravdanost za primenu 
odredjenih teorijskih referenci dovela u pitanje. Polinghorn dodaje ovoj mešavini i 
„neopragmatizam“: škole će nastaviti da podučavaju i psiholozi će nastaviti da leče svoje 
klijente, ali tvrdnje koje se onodse na znanje će biti opravdane, ne pozivanjem na 
eksterno naučno telo teorije, nego na ono što deluje u praksi. Polinghorn opisuje 
„postmodernu epistemologiju prakse“ za psiohologiju koju kontrastira sa teorijskom i 
istraživačkom osnovom akademske psihologije na sledeći način:“ Psihologija prakse 
                                                           
261 Ibidem 
262 Djordjvić,J., Nastava........ 
263 Djordjvić,J., Pedagoški pravci..... 
264 Polinghorn,prema: Galen,C., op.cit. 
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predstavlja jedan primer novog pragmatizma u akciji. Došlo je do shvatanja da je ljudsko 
carstvo fragmentarno i disparantno i da je znanje o ovom carstvu ljudska konstrukcija bez 
sigurnih osnova. Pa, ipak, ovo znanje ne vodi ka povlačenju u prezirni skepticizam, već 
vodi ka otvorenosti za različite pristupe u pomaganju čoveku u tesnacu. Telo znanja 
psihologije praksi sastoji se od agregata iskustva neke profesionalne zajednice onoga što 
je dobro za individue. Kriterijum za prihvatljivost neke tvrdnje je plodotvornost njene 
implementacije. Kritička terminologija epistemologije prakse prešla je sa metafora 
korektnosti na metafore korisnosti.265 
 
Mnoge od ovih promena se prema Polinghornu reflektuju na kritičku nastavnu praksu, i 
ovom pozitivnom, konstruktivnom odgovoru na izazove postmodernizma, po njegovom 
mišljenju treba aplaudirati.A, njegov argument za ovo je kompleksnost i fragmentarnost 
konteksta u učionici, pa i uopšte ljudsog bića, kojoj pojednostavljivanje racionalističke 
šeme nikako ne odgovara.Procesi uz pomoć kojih učenici donose odluke neće biti u 
potpunosti shvaćeni od strane nastavnika ako oni smatraju da su ovi procesi isti kao oni 
koji se javljaju u naučnim revolucijama- strastvena, ali čvrsto odredjena pravilima debata 
koja se odvija medju profesionalcima sa črstim dobro razradjenim shvatanjima o 
paradigmama koje se takmiče. Polinghorn je svestan da ono što mi obično 
pretpostavljamo o dogadjanjima u učionici nije sve što se dogadja. Za neke učenike, to 
možda uopšte nije ono što se dogadja, jer je učenje pokrenuto širokim rasponom faktora, 
a mnogi od njih su premešteni iz formalne logičke strukture discipline. Ovi faktori 
uključuju, ali nisu isključivo na njih ograničeni, želju  za uspehom, da ih drugi vide kao 
uspešne, da zadovolje roditelje ili nastavnike, kao i želju da otkriju nešto... 
 
                       Pedagoški takt kao postmoderna alternativa 

 
Maks Van Manen opisuje jedan novi pristup poučavanju i istraživanju koji naziva „ 
Pedagoška uvidjavnost, ili takt“. Za ovaj konstrkt on koristi povremeno jedan ili drugi 
termin u sinonimno značenju. 
 
 Van Mannen vidi takt kao nešto što uključuje i opštepoznati smisao reči „uvidjati“: 

- paćljiv, empatičan odnos prema potrebama i idejama drugih, 
- sklonost ka kritičkom razmišljanju, promišljanju no stvarima, ali i 

uvidjavnost, pažnju prema potrebama drugih. 
 
Manen ističe potrebu da se razmišlja o sopstvenom iskustvu i idejama kao osnovi za 
taktično i uvidjavno ponašanje prema drugima. Od praktičara se traži uvidjavnost i 
sklonost ka razmišljanju kako bi razumeli svoje učenike i poboljšali njihovo učenje. 
Važno je da nastavnik razume rekonstrukciju svojih iskustava u formalnom obrazovnom 
okruženju, a uz to ide i njegovo stalno nastojanje da razume i stanovišta učenika, njihova 
očekivanja, kao i da promišlja o sopstvenim pretpostavkama, idejam i predrasudama. Ovo 
je interaktivni proces, te po njemu, pedagogija zahteva refleksivnu orijentaciju u životu. 
Od Van Manena je Gelen, D. preuzeo samo stav o „bivstvoanju u svetu“, odnosno mini 
svetu škole. Od Dž. Vajtheda preuzeo je pedagoški, a ne filozofski , psihološki ili 

                                                           
265 Ibidem 



 177

sociološki predmet, a i oblici istraživanj koji odgovaraju bavljenju ovim predmetima 
interesovanja su, takodje, pedagoški. 
 
                           „Živa obrazovna teorija“ 
 

Džek Vajthed se već nekoliko godina bavi pristupokm istraživanju i obrazovanju koji 
opisuje kao razvoj „žive obrazovne teorije“. Iako su mu česta pitanja tipa: „kako da 
poboljšam svoje prtupe?“ On ovo opisuje kao razvoj „ćive obrazovne teorije“. On smatra 
da ljudi koji rade u obrazovanju izvode sopstvene teorije, razvijaju teorijska shvatanja, 
umesto da budu izvvedena iz formalnih istraživanja i teroije, ili, čak, institucionalnih 
istraživanja u obrazovanju. Ona se izvode direktno iz njihovih pokušaja da ugrade svoje 
obrazovne i lične vrednosti u svoju praksu. Vajthedova perspektiva je isključivo 
zasnovana na vrednosti: nasatvnici cene odredjene stvari, a proces ppokušavanja da se 
poboljša nastava je uvek i proces pokušavanja da se ugrade stvari koje cenimo u našu 
praksu. 
 
I nakon kratkog prikaza ovih alternativa, ostaje nam da se u zaključku saglasimo sa 
Galenom da je veza izmedju filozofije nauke  i uputstava za nastavu sa relativno dugom 
istorijom. No, sa njegovom tvrdnjom da je ova veza u pedagogiji konceptualne promene 
metaforička, a ne direktna , te je zbog ovoga često teoretičari konceptualne promene 
ignorišu, ne bismo se u potpunosti složili.Udaljenost u vezi, kako je vidi Galen, je 
prisutna iz ugla praktičara. Galen je ipak želeo direktnom linijom da stigne do cilja, da 
bez pokušaja premošćavanja koje obično ide u više koraka premosti ovu udaljenost.. 
Naprotiv, utisak je da se ovde želela direktna veza, ali da se uvidelo da je to nemoguće, 
ne samo zbog složenosti situacije u učionici, nego i zbog toga što konceptualne promene 
traže jasnije postupke, sigurnije korake, proverene u istraživanjima i praksi. On sam je 
ovo zaključio, ali nije ovako izrazio. Možda bi se, čak, sa malo jačom kritičnošću moglo 
posumnjati i u samu teoriju konceptualne promene, jer i sam Galen kaže da je ovaj odnos 
toliko metaforički da ga u ovom vidu možemo i u drugim moćnim metaforama sresti, tj. 
zamisliti. 
 
Galen ipak smatra da su prezentovane alternative jake referentne tačke  za razmišljanja o 
onome šta se dogadja u učionici. Kao referentne tačke o kojima se razmišlja bismo ih 
možda mogli prihvatiti, jer i on je sam uvideo da one nisu strogo uporedive u svojim 
epistemološkim osnovama, ali on ka tome nije ni težio, verovatno svestan da strikten 
sinteze i nisu moguće. U ovom pristupu, kako sam kaže  ostao je postmoderan, birajući 
perspektive koje mogu da objasne njegova sopstvena iskustva i da omoguće preispitivaje 
sopstvene prakse. 
 
  
                               Implikacije postmoderne na pedagogiju 
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O paradigmi postmoderne piše B.Wilson266 sa Univerziteta  Kolorado u 
Denveru fokusirajući njene implikacije na pedagoško područje putem instrukcije dizajna. 
Kako je i ovo jedan od uglova diddaktičkih pokušaja da razume i odgovori na izazove 
postmoderne, ovde ćemo se kratko osvrnuti na ovo jer je osnova instrukcionih dizajna 
konstruktivizam, koji je u izvesnom smislu vodič kroz postmmoderno mišljenje za 
instrukcione dizajnere. 
 
U nameri da čitaocima približi konceptualni pogled na postmoderno mišljenje, kao 
pomoćno sredstvo postužila mu je jedna priča. Priča nije , kako on kaže istinita, ali može 
da pomogne u razumevanju sveta postmoderne. 
Priča o pogledima na svet  
 
Drevni pogled na svet. Na mnoge načine, ljudi iz antičke Grčke i Rima veoma su ličili na 
nas. Suočavali su se sa istim pitanjima sa kojima se mi suočavamo danas – naime – Na 
koji način spoznajemo stvari? Kako možemo doći do istine? Od čega je svet sačinjen? 
Ljudi iz antičkih zemalja su shvatali da pojave mogu da varaju – da ono što izgleda kao 
pouzdano i stabilno na površini može zapravo biti promenljivo, nepouzdano i nestabilno. 
Kako možemo doći do načina na koji stvari zaista jesu? Baveći se ovim problemom, 
antički ljudi su pravili razliku izmedju sveta koji vidimo svojim očima i «pravog» sveta, 
koji je bio savršen, celovit i uzvišen. Uzvišeno je zapravo bilo ono što nam je 
omogućavalo da povremeno na tren sagledavamo «pravi» idealan svet. Ostavljeni 
sopstvenim nastojanjima, mi vidimo nesavršenstvo, slabosti, mnogo oštrih ivica. Uz 
pomoć božanske logike i matematike, oštre ivice postaju glatke, a savršena stvar-iza-
stvari nam se prikazuje. Koncepti su božanska otkrića načina na koji svet zapravo postoji 
- naše svakodnevno korišćenje «idjea», odnosno njihovih začetaka iz idealnih formi za 
kojima su tragali antički Grci i Rimljani.  
 
Moderni pogled na svet. Antički pogled na stvari dominirao je našim mišljenjem mnogo 
godina, zapravo kroz čitav Srednji vek. Medjutim, sa renesansom mi postepeno 
pomeramo svoj fokus. Podučavani da kod Boga traže istinu, a da Boga traže u crkvi i u 
prihvaćenim tekstovima – mnogi bistri mislioci su umesto toga počeli da veruju 
sopstvnim očima i sposobnostima. Umesto da Bogu pripisuju centralno mesto u 
univerzumu, sam čovek postao je standard za donošenje suda o istinitosti stvari. Čovekov 
intelekt je bio sposoban da pravi razliku izmedju istine i greške. Odredjeni definisani 
metodi za otkrivanje istine i za procenu dokaza počeli su da se smatraju pouzdanim i 
dovoljnim za dobijanje pristupa «istini».  Praznoverje i tradicija zamenjeni su 
racionalnošću i naučnim metodom. Tehnologija i napredovanje nauke signalizirali su 
odgovarajući progresu u društvu, dok se čovek usavršavao i kontrolisao prirodu svojim 
znanjem i alatkama.  

                                                           
266 Wilson, G.B., Članak treba da se pojavio u C. R. Dills i A. A. Ramiszowski Instructional Development Paradigms (Paradigme 

razvoja instrukcije). Englewwod Cliffs NJ: Educational Technology Publications, u štampi (knjiga treba da je objavljena u martu 

1997);Skinuto sa sajta: carbon.cudenver.edu 
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Ipak, filozofi su se i dalje mučili istim pitanje kako mi znamo istinu? Kant je uvide da mi 
nikada nećemo zaista doći do načina na koje stvari zaista postoje, ali da možemo da 
dodjemo prilično blizu toga – mi stvaramo šeme u našem umu koje se grubo poklapaju sa 
tim kako stvari posotje. Reč «fenomen» potiče od Kanta i u suštini znači «blizu pravoj 
stvari».  
 
Tokom godina, medjutim, filozofima je postajalo jasno da i dalje ostaje nepremostiv 
procep izmedju nas samih i istine. Živimo u odredjenom vremenu i prostoru, uslovljeni 
odredjenom kulturom i nizom iskustava. Bez Boga da nas poveže sa istinom, kako 
možemo stići do nje? Kako možemo da prevazidjemo svoja ograničenja i dosegnemo 
iznad sebe do načina na koji stvari zaista postoje? Ovo su teška pitanja na koje nije 
odgovoreno vekovima. 
 
Postmodernistički pogled na svet. Postmodernizam, kako mu i ime kaže, uglavnom 
predstavlja odgovor na modernu. Dok je moderno doba verovalo da nas nauka vodi 
putem propresa, postmodernizam dovodi u pitanje da li nauka sama zaista može da nas 
odvede tamo. Dok je moderna srećno kreirala izume i tehnologije da poboljšaju naše 
živote, postmodernizam je na to bacio još jedan pogled i zapitao se da li su naši životi 
zaista bolji zbog svih tih spravica i igračkica. Postmodernizam je gledao na kulminaciju 
moderne u dvadesetom veku – na ono što su donele snage kao što su totalitarizam, 
tehnokratija, konzumerizam i moderno ratovanje – i rekao, možemo da vidimo efikasnost 
i poboljšanja, ali možemo videti i dehumanizirajuće, mehanizirajuće uticaje na naše 
živote. Holokaust je bio efikasan, tehnički, hladno racionalan. Mora da postoji neki bolji 
način da se razmišlja o stvarima.  
 
Šta onda sa vekovima starim pitanjima o istini i znanju? Postmodernista bi mogao reći 
«Istina je ono oko čega se ljudi slažu.» ili «Istina je ono što deluje» ili «Hej, nema Istine, 
već samo mnogo malih «istina» koje se ovuda motaju». Postmodernisti su skloni da 
odbacuju idealizovan pogled na Istinu koji je nasledjen od antičkih ljudi i da ga zamene 
dinamičkom, promenljivom istinom, koja zavisi od vremena, prostora i perspektive. 
Umesto da tragaju za nepromenljivim idealom, postmodernisti teže da slave dinamičku 
raznolikost života.  
 
Wilson,B.iznosi neke ključne karakteristike postmodernog mišljenja (koje je ovde 
slobodno parafrazirao zbog jednostavnosti) iz dela Erica Digesta, Hlynka i Yeaman. ):  
 

1. Odanost pluralizmu perspektiva, značenja, metoda, vrednosti – svega! 
2. Potraga za dvostrukim značenjima i njihovo uvažavanje, kao i za alternativnim 

interpretacijama, od kojih su mnoge ironične i nenamerne.  
3. Kritika ili odbojnost prema Velikim Pričama koje bi trebalo da objasne sve. Ovo 

uključuje i velike naučne teorije, i mitove u našim religijama, nacijama, 
kulturama, i profesijama koje služe da objasne zašto su stvari takve kakve jesu.  
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4. Proznanje da – s obzirom na to da postoji pluralizam perspektiva i načina 
spoznaje – takodje postoje i višestruke istine.  

 
On dalje navodi od istih autora predložena (ironično!) četiri laka korala da se postane 
postmodernista: 
 

1. Posmatrajte koncepte, ideje i objekte kao tekstove. Tekstualna značenja otvorena 
su za interpretaciju. 

2. Tražite binarne suprotnosti u ovim tekstovima. Neke uobičajene suprotnosti su 
dobro/loše, progres/tradicija, nauka/mit, ljubav/mržnja, muškarac/žena i 
istina/fikcija.  

3. «Dekonstruišite» tekst pokazujući kako suprotnosti nisu uvek istinite.  
4. Identifikujte tekstove koji nisu prisutni, grupe koje nisu predstavljene i sve 

omaške, koje su možda namerne, a možda i nisu, ali koje su značajne.  
 
I u pokušaju da razjasni odnose postmodernog mišljenja i instrukcionog dizajna, tj. 
obrazovne tehnologije on ističe da je postmoderno mišljenje preraslo filozofiju tradicije 
društvenih nauka, književnu kritiku, umetnost, što nam kao konstatcija pomaže da bolje 
razumemo nesporazume koji se mogu javiti izmedju instrukcionih dizajnera i 
postmodernih kritičara. Kao što je to C.P. Snow tvrdio u svom delu Dve kulture (1969), 
ljudi u prirodnim naukama vide stvari na mnogo drugačiji način neko ljudi u društvenim 
naukama. Polje instrukcionog dizajna, koje je nastalo iz bihejvioralne psihologije, 
tehnologije sistema i teorije rukovodjenja, vidi svet kroz «naučna» sočiva, dok 
postmodernisti teže da vide stvari kroz kritičke, humanističke vrste sočova.No, B. Wilson 
smatra ipak da cilj umetnika ili kritičara nije da u tolikoj meri objašnjava, predvidja i 
kontroliše, već da stvara, ceni i interpetira značenja. Tokom godina, postmoderni pristupi 
su se proširili tako da obuhvataju nauku, feminizam, obrazovanje i društvene nauke, ali 
njihova orijentacija ostaje takva da oni objašnjavaju, a ne predvidjaju ili kontrolišu.  
Wilson,B. se tako dalje upuštao u razjašnjavanje postmodernog mišljenja i nastojao da 
primerima , kako je sam rekao“dekonstrukcije“ dodje do instrukcionih dizajna koji su 
trebali da obezbede jasne modele učenja. Modeli uslova učenja (Conditions-of-learning), 
ili CoL modeli su tip modela kakav nalazimo kod Rajgeluta (Reiheluth). Ganje, Brigs, 
Meril i Rajgelut su klasični CoL teoretičari (odnosno teoretičari uslova učenja).A 
Wilson,B. nam daje paradigmu uslova učenja Vilsona i Koula (Wilson i Cole): 
 
CoL modeli su zasnovani na paradigmi uslova učenja Roberta Ganjea, koji su 
svojevremeno predstavljali značajno udaljavanje od Skinerove paradigme koja je bila 
dominantna medju američkim psiholozima. Paradigma uslova učenja postulira da postoji 
gradirana hijerarhija rezultata učenja, a za svaki željeni rezultat postiji niz ulsova koji 
vodi ka učenju. Instrukcioni dizajn je stvar razjašnjavanja nameravanih rezultata učenja, a 
potom njihovog povezivanja sa odgovarajućim instrukcionim strategijama. Dizajner piše 
bihejvioralno specifične ciljeve učenja, klasifikuje te ciljeve prema taksonomiji tipova 
učenja, a potom uredjuje instrukcione uslove tako da odgovaraju aktuelnim instrukcionim 
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uputstvima. Na ovaj način dizajneri mogu da osmisle instrukciju i da uspešno podučavaju 
o nekom pravilu, psihomotornoj veštini, stavu, ili nekoj verbalnoj informaciji.  
 
S ovim povezana ideja u okviru paradigme uslova učenja tvrdi da rasporedjivanje 
instrukcija treba da bude zasnovano na hijerarhijskom napredovanju od jednostavih ka 
složenim rezultatima učenja. Ganje je razvio tehniku konstruisanja hijerarhija učenja za 
analiziranje veština. Veština se racionalno razdvoji u delove i pod-delove; onda se 
instrukcija poredja od jednostavnih podveština do celokupne veštine. Teorija elaboracije 
koristi strukturu sadržaja (koncepta, procedure ili principa) kao osnovu za organizovanje i 
redjanje instrukcija (Reigeluth, Merrill, Wilson and Spiller: 1980). Oba metoda zavise od  
analize zadatka na ciljeve instrukcije, odnosno od metoda rasporedjivanja procedura od 
jednostavnih ka postepeno složenijim do celog zadatka.  
 
Modeli uslova učenja (CoL modeli) se oslanjaju na brojne pretpostavke i distinkcije, 
uključujući i sledeće:  
 
Deskripcija naspram preskripcije. Precizan stav CoL modela je na neki način dvosmislen 
– da li su ovo «naučni» modeli ili su «inžinjering» procedure? Na neke načine CoL 
modeli su deskriptivni -  «Postoje ove vrste rezultata učenja, ove vrste strategija» - ali su 
deskriptivne samo u odnosu na veoma veštačke aktivnosti i strukture (Simon). CoL 
modeli počivaju na labavo definisanoj osnovi znanja – malo psihologije, malo 
instrukcionog istraživanja, malo teorije sistema, malo informacione teorije. CoL modeli 
takodje imaju i preskriptivnu funkciju za dizajn instrukcija, ali u nekom čudnom smislu. 
Zbog njihove težine, oni su više od jednostavnih «recepata» ili «smernica» da bi ih jedan 
neko ko nije sa više iskustava koristio i prevazišao.One kao da na neki način govore: 
«Instrukcija treba da bude ovakva, zato to uradi ovako.» Da bi se nadopunili modeli 
razvoja instrukcionih sistema – koji su u većoj meri usredsredjeni na procedure i procese 
– CoL modeli se više fokusiraju na produkt, govoreći: «Dobra instrukcija treba da izgleda 
ovako; idi i uradi slično».  
 
Drugi način gledanja na ovo pitanje je samatra Wilson, razmotriti šta definiše dobru 
instrukciju:  

1. Definicija umeća/procesa. Instrukcije načinjene bavljenjem mnogim teškim 
stvarima. Instrukcije sačinjene na odredjen način – prateći korake razvoja 
instrukcionih sistema (instructional systems development – ISD) – su dobre.  

2. Empirijska definicija. Instrukcija koja uz demonstraciju, pokazivanje ima svoj 
rezultat u ciljnom učenju. Ovo je definicija koja se zasniva na proceni. Ovo je 
pragmatičan, zdravorazumski pristup – ako radi, onda je to dobro.  

3. Analitička/naučna definicija. Instrukcija koja ima sve željene atribute. Ovo je 
produkt definicija dobrote. Produkt u sebi sadrži efikasne principe, odlikuje se 
odredjenim svojstvima, izgleda na odredjeni način. Ovo se može reći na osnovu 
proupčavanja produkta, a ne procesa koji se koristio da bi se ovaj produkt stvorio 
ili efekata na učenike. Ovaj pristup je najkarakterističniji za CoL modele, 
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definišući dobru instrukciju u smislu njenog korišćenja odredjenih instrukcionih 
strategija i komponenti. Ako čas ima inventivnog, kreativnog organizatora, jasno 
pisanje, mnogo primera, mnogo prakse itd. – onda je to dobra instrukcija.  

 
Ortogonalna nezavisnost sadržaja i metoda. Ovo je analogno tvrdnjama Ričarda Klarka 
(Richard Clark) o medijima i strategiji – da su oni medjusobno zavisni i da se prožimaju. 
Wilson naglašava da se mogu naučiti neki koncept preko primera ili preko definicije ili 
preko prakse. U svakom slučaju, medjutim, naučena je ista stvar – ciljni koncept. 
Alternativno stanovište (kojem bi bilo potrebno malo odbrane) bi bilo da različite 
strategije obavezno vode ka kvalitativno drugačijim rezultatima, iako su neka od 
ponašanja koja pokazuje osoba možda ista.  
 
CoL modeli pretpostavljaju da postoji klasa metoda koja odgovara klasi ciljeva učenja, i 
da se one mogu pouzdano koristiti u službi one  druge. I pita se: da li učenik može da 
generalizuje strategiju koja se koristila u jednom okruženju i da je replicira u drugom 
okruženju? U kojoj meri je moguće izvršiti transfer/generalizovati različite «sadržaje» i 
«metode»? 
 
«Pravi» status sadržaja i metoda. Pokušaji da se nadje «sadržaj» iskustava stručnjaka 
mogu biti jednako teški kao i nalaženje «metoda» u iskustvima nastavnika i dizajnera. 
Gde se tačno sadržaj nalazi? Da li on «postoji» u listi ciljeva? U idejama nastavnika i 
dizajnera, u nastavnim programima? Gde je «metod»? Da li da ga tražiti u metodiama, 
didaktici? I sadržaj i metod su po Wilsonu,B. ukorenjeni u stvarnom iskustvu i praksi 
ljudi koji su uključeni u instrukcione aktivnosti. Pa ipak CoL modeli teže da tretiraju 
ciljeve i strategije udžbenika kao da oni imaju jasan, neproblematičan, nedvosmislen 
ontološki status. On misli da izazov za nastavnke i dizajnere nije da se pravilno drže 
modela, već da odrede kako se model odnosi na praktičnu situaciju. Kako je moguće 
učiniti da CoL model ima smisla kada se sretnete sa pravom zbrkanom situacijom 
učenja? 
 
Instrukciona teorija prema praksi dizajna. CoL pristupi su izgradjeni prema okviru 
metoda uslovi-ciljevi koje Čarli Rajgelut artikuliše u «Zelenoj knjizi» 
(Reigeluth).Wilson,B. smatra da u zavisnosti od uslova i instrukcionih ciljeva nastavnik 
„bira“ odgovarajuću instrukcionu strategiju da bi ove ciljeve postigli. Ovakvo stanovište 
definiše dizajn instrukcije kao pridržavanje niza pravila i mesta ekspertize ili znanja u 
udžbenicima – ili kao ekspertni sistem koji se bazira na pravilima. Prednosti ovog 
pristupa su da znanje može da se kodifikuje, poseduje, kontroliše i nedvosmisleno 
prenese na druge. Ljudi-tehničari mogu to čak i da urade, čak iako oni zaista ne razumeju 
ono što rade, samo prateći brojeve. Kakva prednost! Mana je da ovo ne funkcioniše izvan 
nivoa «autputa». 267 
 

                                                           
267 Ibidem 
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Šon (Schon) ovaj aspekt prakse naziva «tehničkom racionalnošću». On ne poriče njegovo 
mesto; sve discipline imaju tehničku komponentu. Ali on kaže da je ona samo početna 
tačka za dizajn ili za profesionalnu praksu. Tehnička racionalnost je formalna, apstraktna 
izjava o teoriji koja dobija svu pažnju istraživača, ali koja istinski ne uspeva da «uhati» 
pravu ekspertizu didaktičke spretnosti nastavnika. Kada je Dejvid Meril prvi put pokušao 
da konvertuje svoje teorije u ekspertne sisteme, on je naišao na čitav novi sloj problema i 
odluka koje je prethodno ignorisao. Wilson,B., smatra da izmedju eskpertnog sistema i 
pravog života još uvek postoji čitav ogroman sloj ekspertize i da su ekspertni sistemi 
urodjeno nesposobni da ga sagledaju. Otud velika razlika izmedju teorije i prakse, 
izmedju istraživača i praktičara. Teoretirač uzima za ozbiljno ovaj formalizam, ovaj niz 
algoritamskih pravila za praksu; praktičar zavisi od ogromne «banke» dodatnog znanja i 
vrednosti – uključujući i to kako koristiti tehnička pravila – koja vode ka uspešnoj praksi.  
 
Situacija je slična i sa istraživanjem kognitivnih strategija. Istraživači (Butterfield i 
Belmont) su došli do nalaza da su retardirani učenici sasvim sposobni da savladaju 
odredjene strategije – ali kada je trebalo da znaju kada i gde da koriste ove strategije, 
kako da ih prilagode nekim situacijama, oni to nisu uspevali. Naše teorije liče na 
repertoare strategija retardiranih učenika – one ne doprinose pravoj ekspertizi zato što im 
nedostaju neobjašnjivi sastojci koje je nemoguće analizirati, a čine sastavni deo 
svakodnevne kognicije i donošenja odluka.  
 
Wilson,B. smatra da se ista kritika može se uputiti pokušajima da se definiše sadržaj 
preko standardnih ciljeva i analize zadataka. To se ne može uraditi. Preterano oslanjanje 
na ciljeve i analize može lako da odvede do neuspele instrukcije iz istog razloga iz kog 
dogmatsko pridržavanje CoL modela može voditi neuspeloj instrukciji: U ovome ima 
više od toga što je napisano u knjigama. Ljudima je potrebno da imaju iskustva koja ih 
stavljaju u pozicije u kojima će naučiti važne stvari. Ko zna tačno šta će oni naučiti, ali 
jedna stvar je sigurna: ako sterilišete i kontrolišete situacije učenja i ako podučavate samo 
ciljane ciljeve, učenici neće uspeti da nauče kako da budu ono što vi želite da budu. Oni 
će možda naučiti neke stvari koje želite da nauče, ali neće uspeti da u ulozi koju od njih 
tražite da igraju u pravom svetu prakse.  
 
Dizajn naspram implementacije. CoL modeli pretpostavljaju da nameravani rezultati 
učenja i instrukcione strategije mogu da se naprave u kontekstu koji je u vremenu i 
okruženju izmešten iz prakse. Vin (Winn) je prilično dobro razvio ovaj argument. Prateći 
tradicionalne procedure dizajniranja instrukcije, dizajneri i predmetni stručnjaci sednu 
zajedno za sto u nekoj sobi i donose odluke o tome kako će nastavnici i učenici 
organizovati proces učenja. Zna se da se ove odluke donose van konteksta.Ili se malo zna 
o kontekstu njihove upotrebe. Marti Tesmerov (Tessmer i Harris) rad na analizi sredine 
predstavlja pokušaj da se ponovo uvedu neki «sistemi» mišljenja u dizajn instrukcije, 
uvidjajući da je kontekst upotrebe neizostavno povezan sa dizajnom.  
 



 184

U jednoj interesantnoj samo-analizi Klansi (Clancey) je naveo kako posle mnogo godina 
rada na razvijanju GUIDON-a i drugih ekspertnih sistema za medicinsko rešavanje 
problema, medicinski praktičari bukvalno ni jedan produkt nikada nisu koristili u 
svakodnevnoj upotrebi. On je krivio odvojenost dizajnerskog tima od konteksta prakse. 
Dizajnerski tim je pretpostavio da će praktičari pozdraviti ekspertni sistem i uvrstiti ga u 
svoj rad; oni su mislili da će prelazak na polje prakse biti relativno neproblematičan. Ali 
su prevideli da uključe faktore implementacije u svoj dizajn, nisu uspeli da dodju do 
prakse – interakcije izmedju teorije i prakse koja ima svrhu da obe očuva. Suočavamo se 
sa opasnošću da će se, kada se odluke koje se donose prilikom dizajniranja instrukcia van 
konteksta realne instrukcije, slični problemi javiti.  
 
Uloga dizajnera instrukcije. Prema tipičnim modelima dizajna instrukcije, dizajner ulazi 
u novi predmet, u njegove sadržaje ga upućuje stručnjak iz polja tog predmeta (SME – 
subject matter expert) i on ga preradjuje i izbacuje u obliku kvalitetne 
instrukcije.Suprotno ovome, Šulman (Shulman) je našao veliko obilje različitih vrsta 
znanja koje efikasan nastavnik mora da poseduje da bi dobro podučavao. Ima sve više 
istraživanja koja pokazuju da nastavnici koji ne znaju sadržaje predmeta u prste ne 
predaju taj predmet tako dobro. To je problem sa matematikom u nižim razredima 
osnovne škole – isuviše mnogo učitelja imaju fobiju od matematike, ne razumeju istinski 
njene konceptne i skrivene struktre, i zato je ne predaju dobro.Zato Wilson,B. ističe da ga  
zapanjuje očekivanje da dizajneri koji su potpuno neupućeni u neki predmet mogu da 
dizajniraju dobru instrukciju nastavnike. 
 
Instrukcione strategije (i tipovi rezultata učenja) «birane» iz baze. Pored gore navedenih 
problema tehničke racionalnosti, to što imamo konačan niz strategija (ili tipova ciljeva) 
sa sobom nosi jedinstvenu opasnost – tu da ćemo se zaključati u odredjene načine 
mišljenja i nećemo biti otvoreni za inovacije ili nova rešenja. Ako pratim neki CoL 
model, to će nas verovatno «učiniti pristrasnim» prema odredjenim definisanim klasama 
strategija ili rezulata učenja i «oslepeće nas» za druge moguće načinje posmatranja 
rezulata ili strategija učenja. Primeri su očigledni – CoL modeli teže da gledaju na 
motivacione varijable kao na «pridodatu vrednost»: skloni su da zanemaruju socijalnu 
kogniciju i kulturne varijable; još uvek ne poseduju dobar jezik za metakognitivne 
rezultate i rezultate donošenja odluka. Kada govorimo o strategiji, razne 
konstruktivističke strategije – simulacije, igre, kognitivne alatke – bile su zanemarivane u 
«klasičnim» CoL modelima, sa osavremenjavanjem i revizijama koje su trenutno 
aktuelne.  
 
Stvar je u tome da su tradicionalni CoL modeli izrasli iz odredjenog vremena i mesta i 
načina gledanja na svet koji su bili svojstveni njima. Dve Rajgelutove knjige u velikoj 
meri odražavaju psihologiju 70tih, koja je prevedena u instrukcionu teoriju 80tih. Svaki 
model ili teorija odražava perspektivu definisanog vremena i mesta. Za razliku od toga, 
profesionalna praska se nikada ne završava, stalno se menja, baš kao što se i naši pogledi 
stalno menjaju.No, smatra Wilson da je to nešto i danas izrazito nedostaje. U stvarnom 
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svetu, promena je norma; ali i dalje nema mehanizama za stalno osavremenjavanje  
formalnih teorijskih modela na isti trajan način.  
 
Naravno, ni jedna od pretpostavki koje su gore navedene ne mora da bude poražavajuća 
za korišćenje CoL modela. Svaka nosi niz rizika (koje su prethodno navedene), ali 
takodje ima i odredjenu ekonomičnost ili efikasnost u praksi. Opasnost je u mogućnosti 
da korišćenje CoL modela rezultira u najnižem zajedničkom imenitelju, mediokritetski 
najboljoj instrukciji, umesto kreativnoj i istinski dobroj instrukciji. U svakom slučaju ne 
razmišljati o pretpostavkama kao što su ove povećava verovatnoću da će se CoL modeli 
koristiti na nekritički i neodgovarajući način.  
 
                                      Postmoderni koreni konstruktivizma  

 
Wilson, čije smo poglede na postmoderne pristupe instrukcionim dizajnima kratko 
predstavili, oseća da u svemu ovome ima još dosta nejasnoćа. Posebno želi da otkloni 
moguće konfuzije o načinu na koji se postmoderna razlikuje od konstruktivizma, 
smatrajući da je ovo značajno, jer je konstruktivizam termin koji se češće nalazi u 
literaturi o dizajnu instrukcije. On priznaje da i sam povremeno meša ta dva termina.  
Misli da u razjašnjavanju ovoga razmišljati o postmodernizmu kao o filozofiji sveta, a o 
konstruktivizmu kao o veoma generalnoj teoriji kognicije, koja objašnjava kako mi 
spoznajemo svet i kako saznajemo o stvarima. Koreni mnogih konstruktivističkih 
shvatanja o kongiciji mogu se naći u postmodernim filozifijama koje su se odvojile od 
raciolanističkih, objektivističkih i tehnokratskih tendencija «modernog» društva.  
 
Sledeća tabela ilustruje Wilsonovo shvatanje odnosa izmedju konstruktivizma i 
postmoderne filozofije:  
 
Filozofija  Teorija kognicije  
Postmodernizam 
 
Postmoderna filozofija naglašava 
kontekstualnu konstrukciju značenja i 
validnost višestrukih perspektiva.  
Ključne ideje uključuju:  
 

- znanje konstruišu ljudi i grupe ljudi; 
- realnost je multiperpspektivna; 
- istina se zasniva na svakednevnom 

životu i društvenim odnosima; 
- život je tekst; razmišljanje je akt 

interpretacije; 
- činjenice i vrednosti su 

nerazdvojive; 

Konstruktivizam  
 

- Um je stvaran. Mentalne dogadjaje 
treba proučavati.  

- Znanje je dinamičko.  
- Značenje je konstruisano. 
- Učenje je prirodna posledica 

izvodjenja. 
- Razmišnjanje/apstrakcija je kritična 

za izvodjenje stručnjaka i za 
postajanje stručnjakom. 

- Podučavanje je pregovaranje sa 
konstrukcijom značenja. 

- Mišljenje i percepcija su 
nerazdvojivi.  
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- nauka i sve druge ljudske aktivnosti 
su zasnovane na vrednosti.  

 

- Rešavanje problema je centralno za 
kogniciju. 

- Percepcija i razumevanje su takodje 
centralni za kogniciju.  

 
 
Za razjašnjavanje ovoga odnosa, kao i postmodernog mišljenja važno je kako Wilson 
ističe da nisu svi konstruktivisti postmoderni u svojoj orijentaciji. U psihologiji, 
konstruktivizam je prvobitno odražavao mišljenja ljudi kao što su Pijaže i Vigotski, koji 
su u osnovi bili moderni u svojoj orijentaciji. Aktuelni modeli instrukcije Spira, 
Jonassena, Beraitera, Resnika, Lesgolda i drugih – dok su definitivno konstruktivistički – 
pokazuju različite stepene postmodernog uticaja (iako su neki od njih možda 
postmodernistički, a da toga uopšte nisu svesni!). Moguće je imati konstruktivistički 
pogled na kogniciju dok i dalje zadržavate prilično tradicionalan, moderan pogled na 
nauku, metod i tehnologiju.268  
 
Takodje bi trebalo naglasiti da postmoderno mišljenje može voditi do onoga što Wilson 
smatra pozitivnim ili negativnim pogledima na život. U negativnoj krajnosti, neke 
postmoderne teorije mogu voditi u očaj, cinizam, moralnu ravnodušnost i neku vrstu 
mioptičke samo-usmerenosti. U isto vreme, drugi teoretičari koriste postmoderne ideje da 
kreiraju veoma pozitivne, pune nade, čak spiritualne pristupe životu (Spretnak; 
Tarnas).No, ipak moramo reći da Wilson prema postmodernizmu ima pozitivan stav i da  
veruje da on ima uticaja na instrukcioni dizajn (ID).  
 
 
 
    
      

Wilson je u duhu suptilnog menjanja značenja tradicionalnih pojmova, ponudio listu 
saveta za pravljenje dizajna instrukcija sa postmodernim zaokretom. Lista bi trebalo da 
sadrži jasnije ideje o tome kako postmoderni koncepti mogu da infiltriraju i promene 

dizajenrske koncepcije njihovog rada. U grubim crtama ova lista odnosi se na sledeće: 
 
Budite radi da kršite pravila. Teorije i modeli treba da služe ljudskim potrebama. Mudro 
korišćenje ovih modela implicira kada i gde ih treba koristiti, kao i gde menjati pravila ili 
ih u potpunosti zanemariti.  
 
Stavite principe iznad procedura, a ljude iznad principa. Vešt dizajner će uvek naći 
načine da prati principe koji se nalaze u osnovi procedura. Proceduralni modeli ID 
(instrukcionog dizajna) se smatraju fleksibilnim i promenljivim. Čak i ključne principe 
treba stalno testirati u odnosu na realne potrebe ljudi koji su uključeni u projekat.  

                                                           
268 Ibidem 
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Uključite sve zainteresovane strane u dizajn i razvoj procesa. Uključite participatorne 
dizajn tehnike, sa aktivnostima dizajniranja koje se sele iz «laboratorije» i odlaze na 
teren. Uključite krajnje korisnike (i nastavnike i učenike) kao deo dizajnerskog tima. 
Povedite računa da sve zaiteresovane strane – svi «sastavni delovi» - daju neku vrstu 
svog glasa koji doprinosti rezultatima projekta.  
 
Ne verujte sopstvenim metaforama. Budite svesni sveprožimajućeg uticaja koji nazivi ili 
metafore imaju na naše razmišljanje – na primer «isporuka» istrukcija, «skladištenje» 
memorije, «preduslovi» učenja, dizajn «sistema», «selekcija» strategije, instrukcioni 
«fidbek» i «okruženja» učenja. Dok su ovakve metafore neophodne za naše mišljenje, 
svaka od njih može sa sobom nositi i odredjeno konotativno dodatno značenje koje nam 
može onemogućiti da vidimo alternativne načine. 269 
 
Značajno je možda pomenuti da Wilson razmišlja o instrukcionim dizajnerima koji nama 
nisu poznati kao posebni profesonalci, ili asistenti nastavnika, tako da se ovo sve može u 
našim pojmovnim relacijama odnositi na nastavnike. Utisak je da drugačije i nije efektno, 
jer nastavnik teško da može efikasno da iostvaruje tudje dizajne. Nastava nije proces koji 
se odvija algoritamski. Nema recepata, nema ustaljene procedure. I najsigurniji planovi( 
dizajni, strategije...) često padaju u vodu iz bezbroj nepredidenih razloga. Zato o ovim i 
drugim instrukcijam, stratgijama, dizajnima i sl. treba da bude obavešten nastavnik i da ih 
koliko je moguće usvoji na nekom nivou, kako bi ih mogao fleksibilno prema kontekstu 
koristiti.  
 
U koracima promene ili dolaženja do postmodernih instrukcionih dizajna Wilson sigeriše 
nekoliko sledećih saveta: 
Kooristite konsenzus strategija za procenu potreba, uz strategije koje su orijentisane na 
praznine. Modeli praznine kod procena potreba teže da opišu «idealnu» situaciju, da je 
porede sa sadašnjim stanjem, što će ostaviti potrebu, odnosno prazninu. Tehnička 
ispravka koju sugerišu modeli praznine kod procena potreba možda odgovara odredjenim 
radnim okruženjima. Medjutim, nisu sve instrukcije osmišljene da poboljšaju izvodjenje 
u specfičnim radnim okruženjima. Škole mogu razviti kurikulum koji se zasniva na 
konsenzusu medju veoma različitim konstituentima; «idealna» situacija možda 
predstavlja politički kompromis.  
 
Uradite analizu «sredinjskog uticaja». Analiza potrebe uvek treba da bude praćena 
rasmatranjem «uticaja sredine» na predložene ispravke. Pošto se na ciljne potrebe 
odgovori, koju vrstu nenameravanih ciljeva možemo predvideti?  
 
Oduprite se izazovu da vas zavedu sadržaji koji su lako merljivi i kojima se lako 
manipuliše. Mnogi značajni rezultati učenja ne mogu se lako meriti. Možda jeste, a 

                                                           
269 Ibidem 



 188

možda i nije moguće svesti vrednost na brojku. Postmoderni dizajner će biti osetljiv za 
suptilne, a ipak izuzetno vredne rezultate i efekte.  
 
Pitajte se: Ko izvodi pravila o tome šta je to što čini neku potrebu? Da li postoje neke 
druge perspektive koje treba razmotriti? Koje (i čije) potrebe se zanemaruju? Ova pitanja 
proizilaze iz postmoderne ideje da su sve ljudske aktivnosti ideološki zasnovane. Moguće 
političke i socijalne konsekvence naših akcija treba da informišu naše odluke.  
 
A nakonovoga po njemu sledi značajan korak koji se odnosi na analizu cilja-zadatka i 
sastoji se otprilike iz nekoliko koraka kao što su sledeći: 
 
Dozvolite da se instrukcija i ciljevi učenja jave tokom instrukcije. Baš kao što se sadržaj 
ne može u potpunosti uhvatiti, tako se ni ciljevi učenja ne mogu potpuno unapred 
specifikovati bez stvarnog konteksta učenja. Videti Winn (1990) za podrobnu diskusiju 
ovog pitanja.  
 
Nemojte žrtvovati obrazovne ciljeve zarad tehničke obuke. Imajte na umu da se 
obrazovanje/vaspitanje i ciljevi obuke javljaju u svakom okruženju. Škole obučavaju kao 
što obrazuju/vaspitavaju i radnici moraju biti obrazovani – ne samo obučeni za neku 
veštinu – da rade efikasno u nekoj fabrici. Postmoderni dizajner će biti posebno osetljiv 
za potrebe obrazovnih ciljeva koje pojačavaju konceptualno razumevanje i veštine 
rešavanja problema u nekom domenu.  
 
Koristite ciljeve kao heuristike koji usmeravaju dizajn. Ne postoji posebna vrednost u 
operacionalnim opisima nameravanih rezultata učenja; zapravo, oni mogu predstavljati i 
prepreku za učenikove ciljeve i postignuća. Insistiranje na tome da izjave o cilju prerastu 
u bihejvioralne specifikacije mogu često biti protraćeni napori – ili čak i gore, mogu 
voditi ka pogrešnim naporima. «Namera» instrukcije može se postići izjavama o cilju, 
aktivnostima učenja i metodama procene. Ciljevi i zadaci bi trebalo da budu u dovoljnoj 
meri specifikovani tako da služe kao input za dizajn procene i strategije instrucije.  
 
Ne očekujte da «uhvatite» sadržaj u svojoj analizi cilja ili zadatka. Sadržaj na papiru ne 
predstavlja znanje u glavi praktičara (čak iako ste verovali da znanje (ekspertiza) počiva 
u nečijoj glavi!). Najboljoj analizi uvek manjka ocena. Jedini lek je dizajnirati bogata 
istustva učenja i interakcije u kojima učenici mogu da sami pokupe sadržaj koji nedostaje 
medju analizama praznina.  
 
Razmotrite višestruke modele ekspertize. Za ekspertizu (znanje) se obično misli da ima 
dva nivoa: ekspertno ili napredno izvodjenje ili početničko ili početno izvodjenje. 
Naravno, model sa dva niova nije dovoljan za odgovarajuće modelovanje učeničkog 
napredovanja tokom vremena. Čitav niz kvalitativnih modela ekspertize je možda 
potreban kod učenja kritičkih zadataka (Drayfus i Drayfus, izdanje; White i Frederiksen, 
1986). Postmoderni teoretičari bi možda izneli i radikalniju misao: da ekspertiza ne prati 
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linearno napredovanje faza, već, umesto toga, poprima različite oblike kod različitih 
ljudi. Instrukcija treba da odgovara na to gde učenik «jeste» , i da podržava njegovo 
napredovljanje, bez obzira na to gde se on nalazi u odnosu na «univerzalnu» ekspertizu. 
 
Dajte prioritet ciljevima učenja koji predstavljaju kontekstualizovano rešavanje 
problema i konstruisanje znanja. Umesto praćenja pravila, stavljajte naglasak na 
rešavanje problema (koji u sebi sadrže praćenje pravila, ali nisu na to ograničeni). Pravila 
se menjaju prema kontekstu. Ali čak ni rešavanje problema nije jedino što se odnosi na 
kongiciju – percepcija je takodje centralna. Umesto da im zadajete zadatke koji zahtevaju 
jednostavno podsećanje ili memoriju, tražite od učenika da vežbaju gledanje – dolaženje 
do smisla nekog materijala i demonstriranje njihovog razumevanja tog smisla (Prawat: 
1993).  
 
Definišite sadržaj na višestruke načine. Koristite slučajeve, priče i obrasce zajedno sa 
pravilima, principima i procedurama. Ljudska memorija, prema nekim teoretičarima, se 
uglavnom zasniva na priči ili naraciji (Schank, 1991). Druge teorije, kao što su situaciona 
kognicija (Brown, Collins i Duguid, 1989; Clancey, 1992, 1993) i konekcionizam 
(Marshall, 1991) naglašavaju razvijanje obrzaca i učenje na osnovu autentičnih slučajeva. 
Bogati slučajevi, priče i obrasci izvodjenja mogu predstavljati alternativne metafore za 
nalaženje i predstavljanje sadržaja.Wilson smatra da ovi višestruki moduli reprezentacije 
mogu da nadju svoj put u instrukciju, uz bogatija, smislenija iskustva za studente.  
 
Cenite zasnovanost na vrednosti svake analize. Definisanje sadržaja i ciljeva učenja 
predstavlja politički, ideološki poduhvat. Pridavanje značaja jednoj perspektivi znači da 
će drugim perspektivama biti dat manji značaj. Jednom pristupu se daje prednost; drugi 
su zapostavljeni. Neko pobedjuje, neko gubi. Budite pažljivi i osetljivi kada su u pitanju 
vrednosne implikacije vaših odluka. 
 
Pitajte: Ko donosi pravila o tome šta čini legitiman cilj učenja? Koji ciljevi učenja se 
nisu analizirali? Čijim interesima projekat služi? Šta je skrivena agenda (Noble, 1989)? 
Pre dvadeset i pet godina, neki dizajner koji je koristio «razumeti» kao glagol kod cilja 
učenja bio bi ismejan. «Razumevanje» je bilo nejasno, bilo je zabranjeno. Da li postoje 
drugi izrazi kod ciljeva učenja koji ostaju tabu? Da li postoje druge dimenzije ljudskog 
izvodjenja koji ostaju potcenjivani unutar diskursa dizajna instrukcija? Kulturni? 
Duhovni? Dobar postmoderni dizajn instrukcija bi dao odgovor na ova pitanja i ne bi se 
plašio da nanovo ispita aktuelnu prasku.  
 
                                   Razvoj instrukcione strategije  

 

Pravite razliku izmedju ciljeva instrukcije i ciljeva učenika; podržavajte učenike u 
dostizanju njihovih sopstvenih ciljeva. Ng i Bereiter (1991) su našli da učenici pokazuju 
znake u smislu da imaju tri vrste ciljeva:  
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(1) učenički icljevi koji idu ka završavanju zadatka ili tzv. «preskakanje prepreka»,  
(2) instrukcioni ciljevi kkoji su zadati sistemom i  
(3) lično znanje – gradjenje ciljeva koje su postavili učenici. 
 
Ova tri navedene se ne poklapaju uvek. Učenik koji je motivisan ciljem da završi zadatak 
čak ni ne razmatra učenje, a ipak se ponašanje mnogih učenika u školama pokreže upravo 
ovakvim zahtevima za izvodjenje. Postmoderna instrukcija bi negovala i podsticala 
naginjanje ka ciljevima za gradjenje ličnog znanja, dok bi istovremeno podržavala 
instrukcione ciljeve. Kao što je Mark Tven rekao: «Nikad nisam dozvolio da bi se 
školovanje meša sa obrazovanjem.»  
 
Cenite medjusobnu zavisnost izmedju sadržaja i metoda. Tradicionalna teorija dizajna 
tretira sadržaj i metodiku za predavanje tog sadržaja kao ortogonalno zavisne faktore. 
Postmoderni dizajn instrukcije kaže da ne možete potpuno razdvojiti ove dve stvari. Kada 
koristite sokratovski metod vi predajete nešto sasvim drugačije nego kada koristite radne 
listove ili testove. Podučavanje koncepata preko definicije pravila rezultira nečim drugim 
nego kada podučavate neke koncepte preko bogatih slučajeva i diskusije u odeljenju. Kao 
što je McLuhan razjasnio brkanje izmedju termina «medij» i «poruka» tako dizajneri 
moraju uvideti kako se do ciljeva učenja ne stiže uniformno instrukcionim strategijama 
koje mogu medjusobno razmenjivati mesta.  
 
Dozvolite «momenat podučavanja». Javljaju se situacije u okviru instrukcije kod kojih je 
učenik zreo i spreman da nauči značajne nove stvari. Dobar nastavnik stvara takve uslove 
pod kojima se ovakvi momenti redovno javljaju, onda oni iskoriste taj momenat i predaju 
lekciju. Ova vrsta fleksibilnosti zahteva odredjeni nivo sponatanosti i odgovaranja na 
okolnosti, o kakvim se ne govori u krugovima instrukcionog dizajna.  
 
Budite otvoreni za nove načine mišljenja o obrazovanju i instrukciji. Postmoderni 
dizajner će se uvek osećati nekako nelagodno kada «primenjuje» odredjeni model, čak i 
više kada primenjuje progresivne modele kao što su kognitivno učenje, minimalistička 
obuka, namerna okruženja za učenje, ili instrukcija bazirana na slučaju ili priči. Dizajneri 
bi trebalo da se stalno poigravaju sa modelima, da isprobavaju nove stvari, da modifikuju 
ili prilagodjavaju metode tako da odgovaraju novim okolnostima.  
 
Razmišljajte kao da dizajnirate okruženja i iskustva za učenje, a ne kao da «birate» 
strategije instrukcije. Metafore su važne. Da li dizajner «bira» strategiju ili «uredjuje» 
iskustvo učenja? Postmoderni dizajneri bi obično razmišljali o instrukciji kao o nečemu 
interaktivnom i iskustvenom, a ne kao o jednostavnom produktu ili prezentaciji.  
 
Razmišljajte o instrukciji kao o onome što obezbedjuje alatke koje nastavnici i učenici 
mogu da koriste za učenje: učinite da ove alatke budu lake za korišćenje. Ovakvo 
razmišljanje je bukvalno suprotno od «dokazivanja nastavnika, odnosno instrukcionih 
materijala koji obezbedjuju pridržavanje dizajnerovih očekivanja. Umesto toga, 
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nastavnici i učenici se podstiču da kreativno i inteligentno koriste instrukcione alatke i 
sredstva. Na neki način dizajner predaje kontrolu nad korišćenjem svog proizvoda, ali 
čineći to sa više smisla učestvuje u celokupnom osmišljavanju iskustva.  
 
Razmatrajte strategije koje pružaju višestruke perspektive koje podstiču učenike da 
vežbaju odgovornost. Oduprite se izazovu da «unapred upakujete» sve. Dozvolite 
učenicima da generišu svoja sopstvena pitanja i ciljeve, a onda tragajte za informacijom i 
iskustvima koja odgovaraju na ova pitanja. Naravno, ovo sobom nosi rizik da ne 
obezbedjujete učeniku dovoljno vodjenja, ili rizik da se izlažate prevelikoj konfuziji ili 
složenosti. Svakako da postoje trenuci kada treba pojednostaviti i smanjiti složenost; 
dizajer treba da vežba i da dodje do najbolje procene i da nadje metode koje će ga 
podržavati kad se nadje u sred neke složene situacije.  
 
Cenite zasnovanost na vrednosti kod  instrukcione strategije. Prisustvo jednom sastanku 
školskog odbora je dovoljno da svakoga ubedi u ovo. Instrukcione strategije izrastaju iz 
naših filozofija sveta i naših sistema vrednosti. Ne samo sadržaj, već i strategija može 
predstavljati opasnost za odredjen ideološki stav ili za motivaciju učenika. Dobri 
dizajneri će uvek znati da «se ugrade» izmedju njihovih dizajna i situacije.270  
 
A u pogledu izbora medija Wilson sugeriše sledeće: 
 
Uključite pristrasnost nekom mediju kao nešto što treba razmotriti pri donošenju odluke 
oko izboru medija. Različiti mediji šalju različite «poruke», u zavisnosti od instrukcionog 
sadržaja. TV šou znači za dete nešto drugo u poredjenju sa nekim radnim listom. 
Potražite bilo kakve elemente «skrivenog kurikuluma» u izboru različitih medija. 
Izbegavajte negativne stereotipe i kulturne predrasude. Razmotrite retoričku pozitivnu 
stranu kopče izmedju izbora medija i celokupne svrhe instrukcije.  
 
Uključite medijsku pismenost u toku planiranja. Dizajneri treba da budu osetljivi na 
medijsku sofisticiranost i pismenost publike, obraćajući posebnu pažnju na humor, 
medijske konvencije i vrednosti produkcije.  
 
I na kraju je za Wilsona posebno značano pitanje procene učenika. Njemu posvećuje 
pažnju n asledeći način: 
 
Uključite procenu u iskustvo učenja gde je to moguće. Vešti nastavnici će procenjivati 
učenike neformarno sve vreme. Takodje su nam na raspolaganju tehnologije za 
ugradjivanje stalne «dinamičke procene» u materijale za učenje (Lajoie i Lesgold, 1992). 
Procenjivanje bi trebalo da bude integrisano u smislena iskustva učenja, a ne treba  da 
bude pridodato na kraju.  
 

                                                           
270 Wilson, op.cit. 
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Kritikujte i raspravljajte o produktima i izvodjenjima koji su utemeljeni u autentičnim 
kontentekstima, uključujuži, portforlio, projekte, kompozicije i izvodjenja. Pregledi 
produkata i izvodjenja mogu da nadopune mnoga tradicionalna merenja usvajanja zvanja 
i razumevanja (Cates, 1992). Uključite različite perspektive u proces kritikovanja.  
 
Koristite neformalnu procenu u učionici i u okruženjima za učenje. Neformalne procene 
odnose se prvenstveno na nastavnikove opservacije o kontaktu oči-u-oči, govoru tela, 
izrazima lica i radnom izvodjenju. Ove opservacije mogu da nadopune formalno 
ocenjivanje kao osnova za instrukciona prilagodjavanja.  
 
Na kraju ovoga kratkog osvrta na Wilsonovo razumvanje postmodernih ideja znaćajno je 
zapaziti kako se one mogu odnositi na praksu instrukcikonog dizajna. Tokom 
profesionalnog napredovanja,inoviranja, ličnog ili inoviranja nastavne prakse na širem 
planu, isti stari termini počinju da poprimaju nova značenja. U isto vreme preporučuje 
Wilson obazrivost i kritičku  procenu ovih ideja.Misli na prethodno iznete ideje u ovom 
tekstu i preporučuje da se izbegava da se bilo šta uzime zdravo za gotovo. A uz ovo bi se 
dalo doddati: testirajte svaku od ideja iz ovoga teksta na osnovu realnsoti vaše prakse. 
Sve teorije i ideje treba staviti u službu praske u stvarnom svetu i mogućnosti njihovog 
korišćenja. Zapamtite slogan postmodernizma: «Dovedite u pitanje autoritet (pre nego što 
on počne da propituje vas)!» 271 
 
 
 
 
 
John Quicke272 tretira u savremenoj literaturi jedno značajno pitanje koje bi se moglo 
podvesti pod naslov ka što je, recimo:Postmodernistički obrt: problemi i mogućnosti. Na 
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njegove ideje se ovde osvrćemo zato što pomažu u problematizovanju savremenog 
pedagoškog konteksta; ne uzimaju stvari crno –belo, otvaraju pitanja koja drugi „guraju 
pod tepih“. 

 
Nešto dramatično se po njemu dešava obrazovanju u «novije vreme», ali on smatra da to  
nije jednostavno objasniti. Uzmite, na primer, takozvani «postmodernistički obrt». Šta je 
to zapravo i da li mu tri puta kličemo, ili samo jednom ili se od njega ogradjujemo? Sa 
stanovišta ljudi koji se bave obrazovanjem, a čiji se stav može nazvati demokratskim, 
možda ovde postoje brojne pozitivne strane – odbacivanje elitističkih kulturnih formi, 
dekonstrukcija birokratije, otvaranje prostora za «nove glasove» itd. – ali, s druge strane, 
sve ovo može biti podriveno «tamnijom stranom» - relativizmom, nihilizmom, haotičnim 
tendencijama koje verovatno vode ka fragmentaciji i socijalnom slomu, i, na nivou 
individue, ekstremna usmerenost samo na sebe i decentralizacija jedinstvenog bića. Jasno 
je da se nadamo da će prevagnuti ono prvo, ali ne možemo biti ni u šta sigurni.  
 
Za nekoga ko se bori sa ovim pitanjima, John Quicke preporučuje studiju Dejvida 
Hartlija kao pravi spas. Veliki deo naše zbunjenosti potiče od neuspeha da pravilno 
identifikujemo šta zapravo mislimo pod «postmodernom». Zavedeni smo terminima 
populističke futurologije. Nazivi kao što su «nova vremena», «informaciono društvo» i 
«postindustrijsko društvo»se stalno čuju bez ikakvog sistematskog pokušaja da se daju 
tačne definicije, kao što su fraze«brzo promenljivo društvo», koje skoro svi mi 
koristimo» počinju da dobijaju osobine nekakve mantre. Postoji više retorike nego 
supstance, više mita nego realnosti; jedno preobilje obrazovnih nadrilekova, koji nisu ni 
logički ni empiriski zasnovani u odbranjivim interpretacijama šireg društva. Ali, kao što 
Hartli piše, ne mogu se razmatrati aktuelni razvoji u obrazovanju, a da se pre toga ne 
razmotri priroda društva u kojem se oni odvijaju. Kao «dobar» socilog on je ovde na 
svom terenu. Polazna tačka mora biti intelektualno ozbiljna i rigorozna analiza današnjeg 
društva, i ona mora nužno uključivati sociološku analizu koja gleda «ispod površine 
obrazovanja», i kako on to kaže «povezuje i zbližava kulturne, ekonomske i intelektualne 
pokrete koji imaju ili mogu imati posledice na obrazovanje.»273 
 
Stoga smatra J. Quicke kao da odahnemo kad shvatima da u prva tri poglavlja knjige 
Hartli pokušava da pruži jasan, istorijski podržan prikaz upravo onoga gde smo danas i 
kako smo tu stigli. On kao svoj prvi zadatak vidi objašnjavanje «postmodernističkog 
obrta», u koji obavezno uključuje identifikovanje modernizma na taj način što se 
modernizam uporedjuje sa postmodernizmom, pre nego što se započne sa poznatim 
pitanjem da li postmodernizam signalizira potpuni raskid sa modernizmom, ili predstavlja 
njegov nastavak, u mnogo većoj meri nego što to predstavlja diskurs postmoderne. 
Autorovo stanovište je da,iako je bilo dramatičnih promena u poslednje vreme, moderna 
«nije prestala da postoji» - tako da on više voli da ubaci znak pitanja u okviru samog 
termina – «post(?)modernizam». Pošto je opisao osnovne karakteristike ovog «obrta» u 
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ekonomskim, kulturnim, političkim i intektualnim sferema preko preko pružanja pregleda 
radova različitiih postmodernističkih mislilaca – kao što su Liotard, Fokalt, Derida itd. 
(Lyotard, Foucault, Derrida) – autor razvija svoju analizu uporedjujući i kontrastirajući 
sociološke teorije, naime neo-dirkhajmovsku, kritičku i marskističku, od kojih svaka nudi 
različito tumačenje značenja «novih vremena». Sve ovo je preporučljivo lucidno i uvodi 
red u mnoge konfuzije tako što interpretacije postmodernizma dovodi u vezu sa poznatim 
ideologijama. 
 
Kasnija poglavlja istražuju teme kurikuluma, pedagogije, procene i rukovodjenja, 
fokusirajući se na to kako različiti aspekti «novih vremena» imaju ili su imali uticaja na 
školovanje. I ovde leži druga snaga ove knjige. Ovo nije crno-beli opis «dobrih» i «loših» 
efekata «postmodernističkog obrta». Hartli sa dobrom dozom humora izvlači ključne 
kontradikcije postmodernog (ili nekog drugog) društva i uspeva da pronadje svoj put kroz 
izbore i scenarije ponuda za one koji kreiraju politiku i za praktičare u obrazovanju. On 
spretno koristi konceptualna sredstva ideološke analize diskursa (na primer, 
kontradiktornosti, rezonance, prilagodjivanja, nagadjanja, slučajnosti, ponovna 
izvodjenja, rekontekstualizaciju itd) da demonstrira složenosti i medjusobne zavisnosti 
«akcije» na svim nivoima i u svim oblastima sistema.  
 
Uzmimo tako, na primer, njegovu analizu takozvane autentične procene – oblika procene 
sa koji se tvrdi da je osetljiviji, manje preteći, da se oko njega više dogovaralo i da je više 
formativan od tradicionalnog oblika procene; on se često povezuje sa trajnom procenom, 
beleškama o postignuću, neformalnim oblicima testiranja koji su usmereni na učenika – a 
sve to, za Hartlija, «je u skladu sa refleksivnošću postmoderne kulture» i odzvanja 
«zabavom i igrom» «lucidnog» postmodernog kurikuluma i subjektivnostima 
konsumerističke kulture. Medjutim, iako na neki način ovaj oblik procene predstavlja 
nešto svojstveno svom vremenu, on se ipak sudara i odbija o kontradiktornosti tekućih 
politika. Ovakvi «zabavni» razvoji moraju da budu ograničeni unutar hijerarhijskog 
društvenog poretka tržištne ekonomije koju pokreće efikasnost, koja zahteva 
standardizovano testiranje i referentne norme i vrste sposobnosti neophodne za njihovu 
reprodukciju. Tako da, ovaj lucidan oblik procene usmeren na učenika ne može imati sve 
na svoj način – trenutno, on više liči na dopunu tradicionalnih oblika testiranja nego na 
njihovu zamenu i sve se više prilagodjava instrumentalnim svrhama. 
 
Jedna od glavnih kritičkih tema koja se proteže kroz gotovo čitavo Hartlijevo izlaganje je 
kontradiktornost unutar današnjeg kapitalizma izmedju dva koda – jedan, kulturni 
(konzumeristički) kod koji neguje raznolikost, «izbor» i «zabavu, igru» i drugi, 
ekonomski (produkcijski) kod efikasnosti i efektivnosti. Ima interesantnih zapažanja o 
reakcijama vlada na dileme koje je nametnuo ovaj dvostruki kod. Vlade teže da budu 
reakcionarne i restauracijske, i da se upuštaju u brze iskravke – socijalne, kulturne, 
tehničke popravke – a ne da se zaista suoče sa onim što promenljivo društvo sobom nosi, 
tako da se javlja «povratak na osnovne» politike i druge politike koje su osmišljene da 
ukotve stare discipline i moralne/akademske standarde onakve kako su tradicionalno bile 
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definisane. Čak i u odnosu na novu pedagogiju koja je usmerena na učenika, a koja je na 
jednom nivou veoma usaglašena sa aktuelnim ekonomskim impertivima I dalje postoje 
«dileme» o tome koliko daleko treba dozvoliti ovoj pedagogiji da ide, kako je to nedavna 
OFSTED inspekcija pokazala. Vlade su se uhvatile u mrežu «dvostrukog diskursa» 
pokušavajući da pomire dva koda koja jesu isprepletana u dokumentima politike, ali su 
«logički ne slažu jedan sa drugim» (str. 152). Pokušali su da isprave postmodernu kulturu 
tako da novo pluralističko, diferencirano biće bude regulisano interesima ekonomije. 
«Kulturni preokreti u nizu su usmereni na usku stazu, pod sopstvenim rukovodjenjem». 
Ukratko, oni pokušavaju da ponovo školuju društvo na načine u kojima se kao eho čuje 
modernistička tehnička racionalnost, a ne otvorena kultura «novih vremena».274 
 
Medjutim, postoje ovde u analizi odredjene tenzije, kojih je, čini se, i sam autor svestan. 
Dva navedena koda jesu krajnosti, kako on to naglašava, ali, postoji neki smisao u kojem  
oni „medjusobno utiču jedan na drugog», s obzirom na to da oba potiču iz potreba onoga 
što je i dalje kapitalistička ekonomija. Čak i kada država ne bi odredjivala konzumenta, 
pod znakom je pitanja da li bi on ili ona ne bi počeli da razmišljaju i da se ponašaju na 
načine koji bi bili isuviše hedonistički i različiti da bi bili kompatibilni sa mentalitetom 
koji je potreban za produkciju. Države možda zaista isuviše regulišu i kontrolišu, možda 
su nesposobne da se u dovoljnoj meri rekonstruišu i da se rado rastanu od birokratije i 
tehničke racionalnosti, ali to je problem kapitalizma! – a ne odraza logičkih i 
fundamentalnih razlika medju kodovima, već samo tenzije izmedju starih rešenja i novih 
problema u kapitalističkom okviru.275 
 
Medjutim, ovom delu Hartlijeve argumentacije je potrebno bliže pomno ispitivanje. 
Možda, kako on kaže, nije bilo pravog raskida sa modernizmom. Pod modernizmom, 
pretnja od haosa, socijalne dezintegracije i varvarizma je uvek postojala, kako su to 
osnivači moderne sociologije – Marks, Durkhajm i Weber – i sami priznali, iako se nisu 
slagali oko uzroka i rešenja ovih edemičnih problema. Tako da nema ničeg posebno 
postmodernog u ovim kontradiktornostima. Ali, Smatra QuickeJ. u tom grmu leži zec; 
moramo da budemo obazrivi oko toga «izmedju čega i čega» identifikujemo 
kontradiktornosti. Bilo bi lako pobrkati kontradiktornosti unutar kapitalizma i 
kontradiktornosti izmedju kapitalizma i demokratije. Sa tačke gledišta demokratskog 
vaspitača, nečiji stav prema bilo kojem od ovih bi jasno bio drugačiji.  
 
Čini se da ovde ima pitanja koje je Hartli samo delimično razjasnio. Uzmimo, na primer, 
njegovu analizu jednog drugog primera postmodernističkog obrta – razvoj «subjekta 
bića», tog pot pourri kurikuluma gde se težište nalazi na biću u njegovim mnogim 
različitim aspektima. Razumno je tvrditi da je nedavni fokus na pristupima obrazovanju i 
obuci u čijem se centru nalazi učenik, na razvoj formalnog i «skrivenog» kurikuluma u 
ličnom i socijalnom obrazovanju, na pastoralnoj brizi, socijalnim i životnim veštinama, 
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ličnim veštinama efikasnosti, itd. zapravo odraz novih «intelektualnih, socijalnih i 
ekonomskih uslova». Sada, sa demokratske tačke gledišta ovi razvoji bi se mogli smatrati 
pozitivnim, s obzirom na to da oni učvršćuju potrebu da se razviju i osnaže pojedinci kao 
samo-refleksivni, kritički gradjani – pozitivan oblik individualizma, koji je, nadajmo se, 
podjednako izvesna mogućnost u «novim vremenima» kao i negativna «narcistička 
ličnsot, lišena empatije, nesposobna da veruje drugima, koja luta izmedju samo-značaja i 
duboke sumnje u sebe», kako to Laš (Lasch) opisuje.276 Hartli tačno prepoznaje drugo 
opisano kao biće konzumentske kulture, ali on možda na poklanja dovoljno pažnje 
potencijalima «subjekta bića» za individualno i zapravo grupno osnaživanje i 
emancipaciju. Kontradiktornost ovde leži izmedju dva individualizma – onog 
orijentisanog na demokratiju i zajednicu – i onog konzumerističkog i usmerenog samo na 
sebe. Drugim rečima, kontradiktornost na mikro nivou odražava se na makro 
kontradiktornost izmedju kapitalizma i demokratije.  
 
Sa demokratske tačke gledišta, ove tenizije i dileme kapitalizma predstavljaju prilike. 
Kritički teoretičari kao što su McLaren, već pominjnai Giroux i Kincheloe, i neki 
feministički pisci kao što su Frazer i Kenway, teže da kombinuju saznanja iz 
postmodernističke perspektive sa emancipatornom agendom, i na taj način izbegnu da 
budu zavedeni «modom postmodernog nihilizma». Kao što to Hartli primećuje, 
krucijalno pitanje za sve kritičke pedagoge je «kako se kritička pedagogija može izvesti u 
praksi?». Veliki deo literature u ovoj oblasti je, u najgorem slučaju, nejasan i težak za 
razumevanje, a u najboljem slučaju, predstavlja samo ponovno navodjenje pedagogije 
koja je usmerena na dete i učenika sa naglašavanjem kritičkog mišljenja, davanjem 
«glasa» učenicima, i sa kolaborativnim, refleksivnim i dijaloškim strategijama učenja i 
podučavanja. Dati primeri su često «stare priče» sa stanovišta progresivnog vaspitača, i 
verovatno jedina novost koju oni nude nastavnicima je kako da ostanu «nedovršeni» - ali 
čak i ova ideja o «permanentnoj revoluciji» u poučavanju se čini veoma bliskom poznatoj 
ideji o kritičkoj refleksiivnoj praksi.  
 
Pa ipak, jasno je da treba napraviti izbore izmedju različitih kurikularnih i pedagoških 
pristupa, a neki «putevi napred» su bolji od drugih. Ako praktične strategije treba da budu 
istinski radikalne i ako treba da jačaju i osnaže, one treba da budu kontekstualizovane u 
aktuelnim debatama u odredjenim oblastima gde se u potpunosti razmatraju svi aspekti 
koji doprinose konstruisanju obrazovnih procesa i iskustava u tom lokalnom kontekstu 
zajednice; nacionalne politike kurikuluma; psihologije podučavanja, učenja i procene; 
školske tradicije, kulture podučavanja, materijala, izvora, sredstava itd. Štaviše sami 
kritički nastavnici treba da budu otvoreni za ideje i alternativne interpretacije dogadjaja, i 
treba da budu svesni neodredjenosti svojih sopstvenih teorija.  
 
Šteta je što Dejvid Hartli nije imao vremena ni prostora da zaista razvije sopstvenu 
verziju kritičke pedagogije u svetlu njegove izvanredne analize uticaja postmodernizma. 
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On je uradio veoma koristan posao u sumiranju krucijalnih debata, i u razjašnjenju pitanja 
i problema koji potiču iz osobenosti «novih vremena». Ali ostalo je još toga da se uradi, 
posebno opisi i evaluacije kritičkih praksi koje pružaju postmodernizam i emancipatorna 
politika. Ovde je značajno zastati i zamisliti se nad konstatacijom stranih autora koje 
izgleda muče iste muke, te i oni misle da bi trebalo da se njihovi izdavači odupru  
trenutnom trendu da se knjige pišu za medjunarodno tržište. U globalnom društvu, 
argument da sve debate u obrazovanju treba da budu internacionalizovane imaju 
odredjenu vrednost (pogotovo za izdavače), ali važno je raditi lokalno, baš kao i 
razmišljati globalno, kako to izreka kaže, a da bi ovo radio, čovek mora da «se ustoliči» a 
nikako ne da provodi svo svoje vreme čitajući štiva internacionalnih gurua – bilo 
postmodernističkih ili nekih drugih. Pa, sad, ako zemlje poput Engleske, Francuske, 
Nemačke...tako misle, da li je potrebno postavljati pitanje šta je nama činiti. Ne, u smislu 
izdavanja knjiga za inostrana tržišta, nego obrnuto, misli se na nekritičko uvodjenje ideja 
sa tudjeg tla, koje ni po čemu nije slično nama.277 
 
 

                   Pogledi na filozofske i pedagoške vrednosti konstruktivizma 

 

 
Sada nakon postmodernih korena konstruktivizma i pogleda na instrukcione strategije 
koje se zasnivaju na konstruktivističkog shvatanju učenja u nastavi pokušaćemo da se 
sretnemo sa filozofskim vrednostima konstruktivzma da bismo u njima  sagledavali i 
pedagoške vrednosti konstruktivzma. Dosta inspiracija u traganju za odgovrima u okviru 
ovoga područja našli smo tekstu Nikolasa C. Burbulesa sa Katedre za studije obrazovne 
politike Univerziteta u Ilinoisu. 278 
 
Burbules,N.C. na čije se ideje ovde osvrćemo, promišlja o stavovima autora koji 
«konstruktivizam» povezuju sa najtananijom niti porodične sličnosti i često izražavaju 
sasvim kotradiktorne stavove. On kaže da kada se neki filozof sretne sa terminom koji se 
koristi na toliko različitih načina, a pogotovo kada taj termin priziva tako moćno 
pristajanje ili suprotsavljanje u nekom od svojim mnogobrojnih odela, naša konceptualna 
lampica za upozorenje počinje da treperi. Prvo pitanje koje bi autsajder koji posmatra ovu 
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raspravu mogao da postavi je Odakle dolazi sva ta strast? Kakav je to ulog koji tako 
podstiče – i u tolikoj meri polarizuje – ove debate? Sama žestina ovih diskusija stalno nas 
nagoni na pomisao da mora da se radi o nečem mnogo dubljem nego što su to vrednosti 
Loka naspram Pijažeovih, ili Sokratovih naspram vrednosti Vigotskog.  
 
Burbules  smatra da ove rasprave liče na jednu od onih situacija u kojima očigledni 
pojmovi rasprave predstavljaju ono oko čega se ljudi zapravo spore. Teren 
«konstruktivizma», delimično zbog višestrukosti značenja koje ljudi pridaju tom 
konceptu, postao je bojno polje na kome se raspravlja oko pitanja, kao što su objektivnost 
nauke, opasnosti relativizma, širenje «postmodernističkih» ideja (još jedan od onih 
višeznačnih termina), prelazak sa positivističkih na postpozitivističke filozofije nauke, 
praznina politike identiteta (u kojoj se prema rasi, polu i sl. odnosi kao prema «pukim 
konstrukcijama» - videti Hacking 1999), i tako dalje. Ljudi se raspravljaju oko 
konstruktivizma bar delimično zato što u okviru njega vide potencijal, ili opasnost za 
širenje drugih ideja s kojima se ovaj konstruktspaja.  
 
Kao odgovor na ovo, Burbules predlaže nekoliko načina da se prevazidje mrtva tačka 
izmedju pro- i anti- konstruktivista. Jedan od načina  na koje se karakterizuje ono što je 
konstruktivizam , za i protiv, doprinose pogrešnim shvatanjima i jalovim dihotomijama. 
Drugo, Burbles pokušava da da novi okvir za epistemološke i metafizičke rasprave za 
koje, čini se, i zagovornici i kritičari misle da ih dele, kada se one zapravo često razlikuju 
samo u relativnoj težini koju daju odredjenim faktorima za koje se većina njih mora 
složiti da im treba dati neku težinu u proceni onoga što je istinito.  Na kraju Burbules 
misli da je došao do niza od pet predloga oko kojih veruje da se većina učesnika u ovoj 
debati, bilo da su za ili protiv konstruktivizma, može složiti. Treće, želi da prevazidje 
filozofske rasprave – za koje misli da su često preterane i da same sebe neprekidno 
produžavaju, kao perpetum mobille – i da se okrene pedagoškim vrednostima 
konstruktivizma kao pogledu na učenje i kao pogledu na poučavanje (dve stvari koje se u 
značajnoj meri razlikuju) – i da zaključi tako što će doći do nekih od značajnih 
pedagoških zaključaka koje nude drugi radovi u literaturi.  
 
Kao što to Filips, Bredo, Metjus (Phillips, Bredo, Matthews) i drugi pokazuju i Burbules 
smatra da se mora koristiti termin «konstruktivizam» da bi se predstavila  diskusija oko 
različitih pitanja koje termin podrazumeva. Individualni ili socijalni, labavo odredjen ili 
radikalan, realistički ili idealistički, onaj koji se odnosi na teoriju učenja ili 
epistemologiju (ili na rasprave da teorija učenja zapravo jeste epistemologija) – 
konstruktivizam se pojavljuje u mnogo shvatanja, i druge filozofske pretpostavke ili 
svrhe često se spajaju sa konstruktivizmom koje možda jesu ili možda nisu svojim 
poreklom «konstruktivističke». Burbules pokušava da da ispita šta se ovde dogadja, a mi 
ćemo ga u daljem tekstu pratiti..  
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Filips (Phillips: 1997: 7) navodi da je pojam «dostigao status političke korektnosti», 
posebno na polju obrazovanja. Kada široke (i najrazličitije) ideje zaista postanu široko 
prihvaćene, javljaju se neverovatne pobude da se nečije teorijske (a često i političke) 
agende prikopčaju tom terminu. U traženju saveznika, na pola puta smo ka uspehu zato 
što se već oseća strastveno (mada nejasno) pristajanje uz širu ideju; i ako se zna da 
prihvatanje te ideje takodje obavezuje na neke druge zaključke, većina autora neće 
pomno ispitivati logiku koja ih vodi od jedne stvari ka drugoj. Konstruktivizam sigurno 
nije jedini koncept koji je dobio takav tretman, pogotovo kada govorimo o obrazovanju: 
slične analize mogle bi se dati i za «izbor», «demokratske učionice», «jednaku 
mogućnost», «progresivno obrazovanje» i slične termine. Kao rezultat ovoga, borbe oko 
toga šta «konstruktivizam» zaista znači (i na šta obavezuje) poprimaju žar krstaškog rata, 
zato što su druge važne lojalnosti u pitanju.279  
 
Na isti način, protivnici onoga što «konstruktivizam» predstavlja često mu pripisuju 
pretpostavke koje pogrešno karakterišu ili isuviše pojednostavljuju ono na šta stanovište 
obavezuje nekoga (mada se mora priznati da im u ovome pomažu preterane tvrdnje koje 
iznose neki od zagovornika konstruktivizma, o ćemu ću kasnije biti rečii). Tako da se 
srećemo sa karakterizacajama kakva je na primer Hulova (Hull) koju Filips citira 
«Izgleda da najekstremniji konstruktivisti smatraju da smo svi mi, naučnici koji smo u 
ovo uključeni, bespomoćni svedoci u ponorima naših društava.» Pa, ko bi želeo da 
poveruje u to? To zvuči kao da vas proždire neki monstrum u filmu 280 
 
Burbules  ističe potrebu za oprezom: uvek pazite na reč «jedva» (ili slične termine: samo, 
tek, puko). Konstruktiviste često oštro kritikuju zato što smatraju da je znanje «jedva 
konstruisano», ili da je lični identitet «puka socijalna konstrukcija i tako dalje. Obratite 
pažnu da se ovim kritikama zapravo priznaje, prećutno, da neke stvari jesu na neki način 
konstruisanje, i da nisu jedva konstruisane. Prepoznavanje toga kako «jedva» operiše da 
bi se preterivalo i pojednostavljivalo sa suprotnim stanovištem dozvoljava vam da se 
prebacimo sa ovog pitanja na jedno drugo, koje je, ja mislim, produktivnije: Koji 
elementi takvih verovanja su podvrgnuti konstrukciji, a koji nisu? Ako znanje (ili 
identitet itd) nisu tek, jedva konstruisani, kako su zapravo konstruisani? Na primer, 
sigurno da postoji smisao u kojem kategorije kakav je rasni identitet predstavlja 
konstrukciju, a ne samo posledicu boje kože; pa ipak, takodje je istina i da boja kože 
predstavlja relativno objektivan faktor u ovom procesu. Ideja o «kvarku» je konstrukcija, 
pošto mi nikada ne možemo videti i posmatrati takve stvari; pa ipak ona je povezana sa 
dokazom da se može posmatrati i da joj se može dati prilično široka interpretacija o kojoj 
se većina slaže. Nazivanje nečega «pukim» odaje utisak da konstruktivisti misle da ne 
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postoji ništa više što bi se moglo reći osim utvrdjivanja bilo čega što su možda pojedinci 
ili socijalne grupe – bilo koji pojedinac ili bilo koja socijalna grupa – dostigli kao rezultat 
njihovih socijalnih ili prirodnih okruženja. Ali samo neki konstruktivisti ovako gledaju na 
ove stvari i kritiku takvih stanovišta trebalo bi bolje uputiti tim autorima nego samom 
«konstruktivizmu».281 Neki autori su obazrivi i vode računa da prave ovakve razlike; 
drugi, pak nisu. Zapravo, kako se to izuzetno pokazuje u ovim radovima, često je slučaj 
da su upravo drugi konstruktivisti zapravo oni koji se najsnažnije opiru ovako 
ekstremnim pogledima.  
 
Borba, koju vode i neki zagovornici i neki kritičari, da se identifikuje taj konstruktivizam 
jasno vodi ka upravo suprotnom i vraća se ka višestrukim stanovištima koji su povezani 
sa terminom. Potrebno je više se posvetiti sloloženosti, i nastojati da se ona opravda, a ne 
da se prihvata polarizovana karakterizacija koja, za neke zagovornike, znači da ako neko 
ne prihvati neku odredjenu verziju nije «pravi» konstruktivista; ili kako to neki kritičari 
čine, postave izuzetno neobičan niz uverenja da bi potvrdili opasnosti od konstruktivizma 
uopšte (iznenadjujuće je da rad fon Glaserfelda (von Glaserfeld) izgleda u isto vreme 
služi u obe svrhe). 282 
 
Jedan drugi aspekt diskusije koji osujećuje promišljeno razmatranje ovih složaja je, kako 
to Metjus smatra, da se «konstruktivizam često tretira u paketu, a to čine i zagovornici i 
protivnici, gde usvajanje odredjenog pristupa učenju automatski obavezuje autora na 
neku teoriju poučavanja, neko stanovište u epistemologiji, neku koncepciju realnosti i td. 
Na ovo se može gledati kao na izražavanje fenomena koji je ranije opisan, da se 
opredeljivanje za odredjeni «izum» uzima kao sve ili ništa. Pa ipak, ironično, ovo je 
veoma ne-konstruktivistička stvar. Ako se veruje da su teorijska shvatanja do odredjenog 
nivoa konstruisana, onda je direktan rezultat da će ove konstrukcije varirati, i da će 
različiti pojedinci i različite grupe objašnjavati stvari na različite načine – i ovo mora biti 
direktno povezano sa alternativnim verzijama same konstruktivističke teorije. Pokušaj da 
se ponudi sistematski opis konstruktivizma, i na šta odredjena verovanja nužno 
obavezuju, ne samo da izgleda nekonzistentno, već predstavlja želju da se nametnu  
gledišta, a ne da se uključi u sam proces konstrukcije za koji se zalaže unutar same 
teorije. Za Burbulesa  su ovo veoma slični argumenti onima za relativizam, i liče  na 
potrebe da svako veruje u postmodernizam: gde takvi argumetni stoje u odnosu na 
sopstvene tvrdnje?  
 
Dalje, kako to Popkević (Popkewitz: 1998) pokazuje, konstruktivizam je teorija koja ima 
sopstvenu genealogiju. Kada se posmatra kao teorija koja se kroz istoriju razjašnjava, 
otvara i menja, čini se da je konstruktivizam mnogo manje očigledno povezan sa 
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oslobadjajućim, otvorenim oblicima pedagogije nego što su to njeni sledbenici skloni da 
tvrde. Bez ulaženja u razmatranje celokupne Popkevićeve rasprave , poenta njegove 
analize predlaže da bi konstruktivističko shvatanje samog konstruktivizma moralo da 
gleda na svoje premise i svoje implikacije mnogo manje kao na aistorijske, esencijalne 
logičke spone koje stoje ili potpadaju zajedno, a više kao na socijalno posredovane 
asocijacija koje su formulisane, izražene i prihvaćene iz raznoraznih razloga od strane 
osoba ili grupa koje su negde smeštene, i koje imaju posledice za veće obrasce socijalne 
inkluzije ili isključivanja. 283 
 
Znači, najpre se može reći da je diskusija oko konstruktivizma često pogrešno 
okarakterisana sa obe strane. S jedne strane, diskusija ne napreduje zbog onih kritičara 
koji koriste preterane karakterizacije onoga što konstruktivizam treba da izbegava, uz 
nužno priznavanje prilično neizbežnog zaključka da sve ljudsko znanje jeste (u nekom 
smislu bar) konstruisano od strane svesnih aktera koji su smešteni u konkretne okolnosti 
institucionalne identifikacije, socijalnih odnosa moći i ličnog interesa. Sva interesantna 
pitanja proizilaze iz ovog priznanja: Koje su to prepreke koje ograničavaju to da se bilo 
koje verovanje smatra istinitim? Koji su to korektivi ugradjeni u socijalne organizacije 
istraživanja koji dovode u pitanje, testiraju i modifikuju takva verovanja? Koji su to 
uslovi koji dozvoljavaju uporedjivanje verovanja, kao neku vrstu procene, alternativnog 
objašnjenja fenomena. Burbules smatra da ne mora da se izadje izvan konstruktivističkog 
okvira da bi se dali odgovori na ovakva pitanja.  
 
S druge strane, diskusije ne napreduju ni zahvaljujući zagovornicima konstruktivizma 
koji pogrešno opisuju širok raspon suprotnih epistemoloških stavova kao one koji imaju 
naivan «vezan» pogled na istinu, kada je čitav trend postpositivističkih filozofija nauka 
bio da priznaju veliki broj specifičnih tvrdnji konstruktivizma (na primer, da nečija 
teorijska opredeljenost utiče na načine na koje vidi pojave), dok opovrgavaju da ovo vodi 
ka ekstremnijim relativističkim zaključcima, koje neki konstruktivisti, čini se, i dalje 
zadržavaju. Ovo bi bio pokušaj da se dokaže kako je istinski i potpuno protivrečan takav 
relativistički stav za svakoga ko tvrdi da konstruktivizam upravo jeste način na koji ljudi 
uče, ili jeste način na koji društva kreiraju identitete, ili jeste način na koji se «istina» 
pravi.  
 
Burbules i jedne i druge (komentatore na obe strane) smatra nedovoljno 
konstruktivističkim.  
 

                           Epistemološke i metafizičke antinomije  
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Izgleda da je suština epistemološke diskusije izmedju konstruktivista i njihovih kritičara 
prvenstveno u tome da li može da postoji garancija za znanje koje počiva na 
kriterijumima koji nisu socijalno ili kulturno odredjeni. Metafizička diskusija izmedju 
konstruktivizma i njegovih kritičara je većdelimično izbleda posebno o pitanju: da li 
postoji realnost koja se nalazi van naših pokušaja da je spoznamo.  
 
Obe ove diskusije su, mnogi smatraju, pogrešno vodjenje i – kako su ovde date – 
nerešive. One skoro da  predstavljaju garant da će sagovornici zauzeti pozicije koje 
ojačavaju njihove stereotipe koje imaju jedni o drugima i jačaju njihovu rešenost na 
gledište onog drugog predstavlja uskogrudu i opasnu ideju kojoj se uvek moramo 
odupirati.  
 
Što se tiče epistemologije, konstruktivizam se tipično opisuje kao stav, kako to Hou i 
Berv (Howe, Berv) iznose, da nema «kriterijuma (istine) van onoga što ljudi kažu i čine» 
ili kako to MekKarti i Švandt (McCarty, Schwandt) kažu «nema značenja ili standarda 
koji ne pripadaju ili su alternativni zajednici, na koje se članovi zajednice mogBorseles, 
op.cit.u pozvati».284 Kada se ovo pitanje ovako opiše, konstruktivisti (njihovim 
kritičarima) ispadaju relativisti. U isti vreme, konstruktivistima se čini da njihovi kritičari 
izgleda misle da tamo negde postoje neki «kriterijumi» koji slobodno lebde, koji mogu 
uvek da razreše rasprave o znanju na objektivan, nepristrasan način; konstruktivisti mašu 
svojim pohabanim primercima knjige Tomasa Kuna (Thomas Kuhn) Struktura naučne 
revolucije, a sa ove strane rasprave se uhvate u još jednu rundu dobrog starog valcera oko 
pitanja paradigmi i nemerljivosti. 285 
 
Molim vas, hajde da nastavimo. 
 
Karakter ove debate koji je takav da se debata sama neprekidno pokreći i održava, u kojoj 
su uloge i argumenti tako dobro poznati i tako puno puta rečeni, da me podseća na onu 
priču kada vicevi koji se pričaju u zatvoru postanu svima toliko poznati da su 
prepoznatljivi i po brojevima («14! vikne jedan od zatvorenika, a svi drugi se smeju»). A 
kako se to često dešava, kada zagovornici «znaju» šta će njihovi protivnici reći, pravo 
slušanje i uključenost u razgovor prestaje da bude opcija.  
 
Voleo bih da predložim jednu drugačiju polaznu tačku, a samim tim i drugačiji način 
oblikovanja pitanja. Izgleda mi sasvim očigledno da su svi napori ljudske misli i jezika 
smešteni u društvo (socijalno situirani). Ovo znači da će svaki kriterijum koji bismo ikada 
mogli da imamo biti socijalno formulisan, o njemu će se pregovarati, biće socijalno 
interpretiran i primenjen. Svaka procena garancije biće socijalno formulisana, 
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pregovarana, intrerpretirana i primenjena. Svaki metod istraživanja biće socijalno 
formulisan, pregovaran, interpretiran i primenjen. Svaki opis spoljašnjeg sveta biće 
socijalno formulisan, o njemu će se pregovarati, biće socijalno interpretiran i primenjen. 
Samim tim svaka istinosna tvrdnja biće socijalno formulisana, o njoj će se pregovarati, 
biće socijalno interpretirana i primenjena. A isto će biti i sa svakim epistemološkim 
objašnjenjem.  
 
Pominjani Burbules, a i drugi postavljaju još jedno pitanje:«socijalno formilisano, 
pregovarano, iterpretirano, i primenjeno od strane koga?», zato što je prava rasprava koja 
izgleda ovde traje na osnovnom nivou je da se jedna grupa ne slaže sa kriterijumima, 
procenama sigurnosti, metodama istraživanja, opisa spoljašnjeg sveta i tako dalje. One 
druge grupe, koje Burbules  «kriterijumi itd»). Kritičari konstruktivizma su zabrinuti da 
se ne poštuje dovoljno niz kriterijuma itd, koje oni (kritičari) cene;  oni vide u 
očiglednom relativizmu konstruktivizma uvredu, ne za moguće kriterijuma itd. generalno 
(mada se upravo ovako kritike tipično iznose), već za njihove kriterijume. Ono što najviše 
muči kritičare konstruktivzma, je prema oceni mnogih, to što se čini da im 
konstruktivizam oduzima osnovu za tvrdju da njihovi kriterijumi nisu samo oni za koje se 
ispostavilo da se prepoznaju i priznaju u njihovoj socijalnog grupi, beć da su to oni 
kriterijumi kojih bi svi drugi trebalo da se drže.  
 
Ali upravo ovde bi trebala osnovna pitanja da se razjasne, zato što kritičari treba da uvide 
da njihovi kriterijumi itd. jesu oni za koje se ispostavilo da važe za njihovu socijalnu 
grupu – ne bi ni moglo biti drugačije – i da ih ovo diskvalifikuje, da takodje imaju 
vrednost koja bi se mogla preporučiti i drugima. Ovo im jedino oduzima pravo na 
argument da je razlog zbog kojeg oni imaju takvu vrednost i težinu je to što su oni pravi i 
istiniti kriterijumi itd, koji moraju biti obavezujući i moraju se odnositi i na sve druge 
grupe, bez obzira na to da li one to uvidjaju ili ne. Umesto toga, oni moraju da rade ono 
što su u svakom slučaju uvek morali , a to je da se trude da ubede druge da su njihovi 
kriterijumi itd. bolji. Ako uspeju u tome, svi su srećni. Ako ne uspu, onda jedina svrha 
kojoj služi tvrdnja da su ovo zaista bolji i pravi kriterijumi i td, a da drugi samo 
tvrdoglavo odbijaju da ih prepoznaju, jeste da garantuje legitimnost socijalnim politikama 
i institucijama koje nameću takve kriterijume itd, osobama i ljudima koji se iz bilo kog 
razloga opiru da ih prihvate. Dajući drugi oblik ovoj stvari u socijalnom smislu, otkriva 
se koliko bi uznemirujuću opciju takav rezultat predstavljao.  
 
Znači, daleko je bolje istražiti pažljivije dinamiku kojom kriterijumi itd. postaju 
zajednički medju različitim osobama i grupama, dinamiku kojom oni počinju da ih dele. 
Konstruktivizam ne mora da poriče mogućnost da će ovo biti zajednički kriterijumi itd., 
niti umanjuje njihovu poželjnost. Upravo suprotno, mogli bismo tražiti od  kritičara 
konstruktivizma da povećaju svoju uverenost u to da su kriterijumi itd, koje oni 
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podržavaju zaista bolji, racionalniji, plodonosniji od drugih. Ako je ova argumentacija 
korisna, stavovi u navodima Houa i Berva ai MekKartija i Švandta koji su gore dati, 
transformišu se u: nikada nema nikakvih kriterijuma itd, van shvatanja odredjene grupe 
ukoliko i dok neka druga grupa ne počne sama da ima takva shvatanja. Ako kritičari 
konstruktivizma veruju da «zaista postoje» takvi kriterijumi itd. van njihovih odredjenih 
zajedničkih verovanja, jedini način da se prihvati ovakva tvrdnja je da se ubede drugi da 
počnu u njih da veruju. Ni jedan deo ove analize ne izlazi van socijalnog (konstruisanog) 
domena. Jedina alternativa ovde je prilično široko diskreditovana filozofska ideja da ovi 
kriterijumi i td. lutaju apstraktno, bezvremenski, iznad i van ljudskog delovanja (bez 
obzira da li smo ih mi već otkrili ili nismo) i da su nam potrebni filozofi i drugi mudri 
ljudi da ih uoče i objasne ih nama ostalima. 286  
 
Kada Slezak ovde tvrdi da konstruktivisti veruju da je «znanje puki konsenzus o 
proizvoljnoj konvenciji (moj kurziv), vidimo tipičan primer toga kako se stvari pogrešno 
postavljaju. Niz konvencija (kriterijuma itd) koje postaju zajedničke u nekom društvu ni 
u kom slučaju nisu proizvoljne, čak iako neko misli da su pogrešne; upravo zbog jedne 
stvari a to je da ne može baš bilo koji niz konvencija da postane svima zajednički. 
Ukoliko socijalna grupa nije potpuno zaludjena, njihovi kriterijumi itd, čini mi se, moraju 
imati nešto da im kažu, moraju imati neku vrednost ili efikasnost. Da bi se ti kriterijumi 
dovodili u pitanje i da bi se menjali, potrebno je nešto više od toga ta ih nazivamo 
«proizvoljnim». Druga stvar, opet se ponovo srećemo sa tom rečju «puki» ili «samo», 
kao da socijalni konsenzus nije inherentni deo procesa kojim bilo koji sistem treba da se 
formuliše, da se o njemu pregovara, da se interpretira i primenjuje. I ako je bilo koji 
konstruktivist toliko budalast ta tvrdi da «je znanje samo konsenzus o proizvoljnoj 
konvenciji», onda mu jedino treba odgovoriti da ovaj stav na pruža nikakav razlog da se 
prihvati objašnjenje samog konstruktivizma.  
 
Koliko je u prethodnom, navodima Burbulesa i dr. uspela da se promeni očigledna 
epistemološka rasprava  o objektivizmu i relativizmu u diskusiju o tome koje socijalne 
grupe prihvataju koje kriterijume, procene garancije, metode istraživanja i td, i kako bi 
one mogle da postanu zajedničke za različite grupe, na čitaocu je da proceni. Burbules je 
isticao da jedino značenje «(iz)van» koje je značajno za filozofski ugao ovde  je 
zasnovano na ideji o kritrijumima i td, koji postaju zajednički kroz proces angažovanja i 
ubedjivanja; da ako se ovaj proces odvija u dobroj nameri ne može postojati nikakvo 
predvidjanje o tome čiji kriterijumi itd. su predodredjeni da odnesu pobedu nad nekim 
drugim kriterijumima; da je tvrdnja da su neki «pravi i istiniti» kriterijumi itd, dok se 
drugi primoravaju da ih prihvate, predstavlja retorički potez, a ne ubedljiv; i da bilo koje 
značenje pojma «izvan» teži da spreči ili uspori takve konverzacije, iznoseći predrasudu 
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da zaključak tog angažovanja mora da postoji, ili namećući takav rezultat nekakvom 
filozofskom naredbom. 
 
Kada govorimo o metafizici, dolazimo do večitog filozofskog pitanja o nezavisnom 
postojanju eksternog sveta. Burbulesova razmišljanja na  ovu temu završavaju pitanjem: 
Koga je briga? 
 
Pitanje o postojanju eksternog sveta je, veruje se u ovoj diskusiji jedno od onih 
filozofskih pseudo pitanja na koje nije moguže odgovoriti u datim okolnostima. Ono 
predstavlja sofisticiraniju verziju onog sofomoričkog konundruma o drveću koje pada u 
šumama. Predstavlja pitanje vere, a ne filozofski postulat koji je moguće prikazati, i, 
zajedno sa ostalim pitanjima vere nije zanimljivo pitati se da li je tačno ili ne, već samo 
zašto ljudi veruju u njega i kakve efekte ovo njihovo verovanje ima.287  
 
Burbules smatra da konstruktivisti duboko greše kada se uhvate u koštac sa metafizičkim 
pitanjem. Kao što MekKarti i Švandt naglašavaju, i Gergen i fon Glasersfeld tvrde da su 
«agnostički» nastrojeni po ovom pitanju, a ipak ni jedan od njih dvojice očigledno ne 
može da se odupre izazovu da da neku opasku ili diskutuje o toj temi. Burbules smatra 
ovo štetnim jer je angosticizam bolji put za svakog konstruktivistu. Poricanjem 
postojanja eksternog sveta, čovek na sebe preuzima isti teret dokaza koji je nemoguće 
prevazići kao i oni koji tvrde da ga ima. Ali za konstruktivistu, na ovo pitanje ne može i 
ne mora da se odgovori ni na jedan od ta dva načina; pitanje treba, po ovom autoru da se 
preformuliše u sledeće pitanje: «Kakve bi to veze imalo za proces konstruisanja shvatanja 
koje se zasniva na iskustvu?» Vera u postojanje nezavisnog, nepromenljivog eksternog 
sveta imala bi dve posledice: 
 (a) postojanost iskustva i 
 (b) krajnju razrešivost rasprava o odredjenim istinosnim tvrdnjama.  
 
Na prvo pitanje, smatra Burbules, mora se jednostavno reći, ili je naše iskustvo postojano 
ili nije (postojano za pojedinca, tokom vremena, i postojano medju pojedincima). Ako 
jeste, onda zašto treba zbog toga da brinemo; mi se bavimo konstruisanjem, koherentnim 
objašnjavanjem stvari, na osnovu toga što mi i drugi doživljavamo, i ostalo ostavljamo 
kao neku vrstu izlišne informacije. Ako nije, u tom slučaju nikakvo koherentno 
objašnjenje stvari nije u svakom slučaju moguće, i nikakvo prihvatanje postulata o 
nezavisnom, nepromenljivom spoljašnjem svetu neće ga takvim i učiniti. Sve što nam je 
neophodno da bismo napredovali u svojoj potrazi za znanjem, bilo individualno ili 
socijalno, je postojanost iskustva: pod nekim odredjenim vidljivim okolnostima često se 
stvaraju ista iskustva. Ovo se često objašnjava kao «svet je tvrdoglav», za ljude koji 
izgleda misle da je čoveku potreban referent – «svet» (ili «realnost») – da iza njega stane 
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i potvrdi da je ono u šta veruje istina. Ali ako su razlozi i dokazi za to verovanje za njega 
dovoljni da bi se nazivalo «istinitom», onda mu ništa ne dodajemo ako kažemo «... i to 
verovanje zaista jeste istinito, takodje!» ili «tačno je zato što svet zaista jeste takav.»  
 
Burbules smatra da Filips (Phillips: 1997) pravi istu grešku, dok raspravlja o promeni u 
verovanju od toga da je zemlja ravna ploča do verovanja da je okrugla. On kaže «Sam 
oblik, a ne samo politički ili socijalni faktori, je taj koji utiče na diskursne zajednice, koji 
ima uticaja na znanje koje generišemo o tom obliku». 288Ali saznanje da je zemlja «zaista 
okrugla» predstavljalo je rezultat tih promenljivih verovanja. Jedino ima smisla reći da je 
njen pravi oblik pokrenuo proces promene uverenja pošto se promena tog uverenja već 
dogodila. Problem je u tome što bismo sutra mogli da shvatimo da je njen oblik ponovo 
nešto drugo (čak i za široko prihvaćena naučna uverenja se ponekad ispostavi da su bila 
pogrešna). Ako kažemo da «sam oblik» objašnjava tu novu promenu u uverenju, da li je 
taj isti «sam oblik» bio ono što je objasnilo prethodnu promenu. Ili je taj prethodni «sam 
oblik» bio pogrešan (pošto je bio produkt teorije koja je govorila da je oblik okrugao)? 289 
 
Konstruktivisti smatraju da je ovo problem koji se javlja kada ljudi osete potrebu da 
izjavi «mi verujemo da je ovo istina» dodaju tvrdnju «mi verujemo da je ovo istina, i to 
verovanje je u skladu sa realnošću». Ono što taj dodatak zapravo predstavlja je zaista 
samo izjava o snazi uverenja; da se neko uverenje ili hipoteza prethodno baziralo na 
odredjenim delimičnim iskustvima, a da su kasnija iskustva bila u skladu sa tiv 
uverenjem i da su ga tako pojačavala (tako da pojačava uverenost da je «realnost» 
uhvaćena). Zapravo, ta dodatna fraza ne može značiti ništa drugo do ovo, pošto je sve što 
bi neko mogao reći o odnosu izmedju uverenja i realnosti je ili izraz veoma jakog 
uverenja, koje se zasniva na ponovljenim, održivim uverenjima, ili je, kao što je to ranije 
pomenuto, izraz vere. U svakom slučaju, može se ispostaviti da je bilo pogrešno. 
 
Ovaj izraz vere ima značaja i za drugo pitanje koje je gore pomenuto: on teži da podržava 
nadu da će višestruke verzije sveta ili konvergirati, ili da će najbolja pobediti (zato što će 
tvrdoglavi svet zvanično odlučiti i razrešiti raspravu u korist jedne ili druge). Ali ova 
nada da postoji mogućnost takvog odlučivanja je prevashodno motivaciona; ona u sebi ne 
sadrži nikakvu ubedjujuću snagu. Zapravo, ona može biti kontraproduktivna za 
promovisanje dogovora kada izražava stav da «postoji način na koji svet postoji; mi ga 
znamo, a ti ne.» Korišćenje aluzije na «realnost» na ovaj način, kao neki adut, ima za 
posledicu da blokira istraživanje elemenata socijalne i kulturne partikularnosti u bilo kom 
razumevanju sveta, i izbegavanje odgovornosti da se prizna ta mogućnost i ograničenja 
nečije sposobnosti da vidi ograničenja, interesovanje i predrasude koje su ugradjene u 
nečiju verziju – ograničenja koja često mogu videti samo drugi, kojima nije zajednička, 
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koji je ne dele. Ako neko sagledava ovaj odnos jedino u smislu «mi smo u pravu, a vi 
niste», ili «ovo je način na koji svet jeste», budi se izuzetno značajna prilika za uzajamno 
prosvećivanje. 
 
Ukratno, po ovom pitanju će realisti verovatno misliti da znanje može biti objektivno, 
celokupno, i nepromenljivo, i da se rasprave o znanju često mogu smiriti aluzijama na to 
kakav «svet jeste» . Konstruktivisti i drugi koji odbacuju ovu premisu će verovatno 
misliti da je znanje delimično, provizorno, i nesavršeno, i da će rasprave o znanju biti sve 
nepopustljivije zato što su čvrsta uverenja isprepletana sa drugim socijalnim i kulturnim 
elementima kojih te grupe neće rado da se odreknu ili da ih menjaju. Ko je u pravu po 
ovom pitanju? Mnogi danas radije stoje n astanovištu da je na to pitanje nemoguće 
odgovoriti na tom novou; oba stava teže da unapred sude koje vrste socijalnog dogovora 
hoće ili neće biti moguće, i one koriste tvrdnje o «realnosti» (na ovaj ili onaj način) da bi 
pokazale koje su stvarne premise o verovatnoći mogućnosti da se reše odredjeni tipovi 
neslaganja. Umesto da se pitamo ko je u pravu, predlaže se da je plodniji način bavljenja 
ovom stvari pitati koji bi efekti ovih takmičarskih uverenja mogli biti;  i u slučaju pro- i u 
slučaju anti- konstruktivista, njihove pretpostavke mogu da pomute i mogu zapravo da 
inhibiraju mogućnosti da se postigne pravo razumevanje i dogovori u stvarima oko kojih 
se raspravlja.  
 
Smatra se da mnogi konstruktivisti ne mogu kriviti nikog drugog do sebe za pogrešno 
bavljenje tavkim epistemološkim i metafizičkim pitanjima. Tamo gde bi trebalo da budu 
agnostički nastrojeni ili da ćute, oni prosto ne mogu a da ne stave prst u oko 
konvencionalnim filozofskim stanovištima. Verovatno je najuočljiviji primer za ovakvu 
naviku rad Ernsta fon Glasersfelda, čiji ekstremniji i često filozofski zbrkane tvrdnje (kao 
što se to bogato dokumentuje u kritikama koje se protiv njega iznose u brojnimi) 
predstavljaju neku vrstu sidra za kredibilitet konstruktivizma uopšte. Fon Glasersfeld ima 
upornu naviku da vodi raspravu po principu «bacanja udice»; koristeći neki termin ili 
koncept na jedan način u jednom kontekstu, a potom ga koristeći na sasvim drugačiji 
način i u potpuno drugačiju svrhu. Jedna od njegovih primarnih analogija (von 
Glasersfeld, 1984) je ona «odgovarati» napram «uklopiti», kao dva pogleda na znanje. 
Prema prvom stanovištu se tvrdi da, da bi bilo istinito, verovanje mora da odgovara ili 
korespondira sa nezavisnom realnošću. Prema drugom stanovištu, von Glaserfeldu se više 
svidja drugi pogled, odnosno da verovanje mora da se «uklopi» (kao ključ u bravu); mora 
da radi nešto za nas. Spekulisanje o prirodi brave je bespredmetno, on smatra, ali ono što 
mi možemo znati je da li je naš «ključ» (naše konstruisano verovanje) uspešan za našu 
svrhu. Odgovaranje na realnost nema ništa s tim.  
 
Burbules ne veruje da fon Glasersfeld uvidja da je ova razlika promašila smisao koji 
zapravo misli da ustanovljava. Pogledi odgovaranja ili uklapanja nisu nužno takmičarski 
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pogledi o «realnosti»; pogled uklapanja pretpostavlja nezavisnu realnost, baš kao što to 
čini i pogled odgovaranja. Mi konstruišemo ključ, ali mi ne konstruišemo da li se on 
uklapa, da li pasuje ili ne. Zapravo, sam fon Glasersfeld priziva termin «realnost» u svom 
objašnjavanju ovog koncepta uklapanja. U ovom kontekstu pogled odgovaranja i pogled 
uklapanja su zapravo samo dva alternativna načina gledanja na to kakav je odnos 
izmedju verovanja i realnosti. Pa ipak, kasnije, u istom radu, fon Glasersfeld kaže nešto 
sasvim drugačije: da je ono što mi konstruišemo objekat razumevanja, koji «se uklapa». 
Ovo je krucijalno i izuzetno pogrešno spajanje koje vodi u pogrešnom pravcu. To da mi 
konstruišemo razumevanje sveta (koje mora da se «uklapa» u realnost») nije po 
Burbulesu posebno radikalna ideja; ali da mi konstruišemo objekte našeg razumevanja, 
jednim svojim delom tako da se uklapaju u naša verovanja, ne samo da predstavlja 
drugačije stanovište, već dijametralno suprotno stanovište. Izgleda da ovde fon 
Glasersfeld uvlači svoje čitaoce u to da prihvate relativno jasno i zdravorazumsko 
objašnjenje onoga što «uklapati se» znači, a potom menja svoju upotrebu toga i predlaže 
da ovo prihvatanje obavezuje nekoga na druge tvrdnje koje su daleko ekstremnije u 
svojim epistemološkim i metafizičkm implikacijama.  
 
Navode se i drugi primeri ove iste tendencije u drugim navodima fon Glasersfelda, od 
kojih su mnogi dati ovde. Kod Filipsanavodi se fon Glaserfeld koji kaže da «činjenice 
nisu elementi nezavisnog sveta posmatrača, već elementi posmatračevog iskustva.» 290  
Ovo zavodi i vodi u pogrešnom pravcu: «činjenica» nije element ni u jednom od dva 
slučaja; činjenica je procena odnosa izmedju iskustva i sveta (odnosa, kao što je na 
primer uklapati se). Izgleda da fon Glasersfeld ovde iznosi nešto prilično provokativno, 
ali on zapravo samo odbija veštački i nespretan način na koji ljudi obično koriste reči kao 
što je «činjenica», kao da su činjenice razbacane unaokolo po svetu, kao dragulji, i čekaju 
da ih neko pokupi.Burbules se sa njim slažei mislsi da: ni jedan ozbiljan mislilac ne bi 
rekao tako nešto. Ali odbacivanje ovakvog stanovišta ne vodi ga obavezno u alternativu 
koja se fon Glasersfildu više svidja, da je «činjenica» samo odredjena kategorija iskustva. 
Filips je pružio još jednu dobru ilustraciju ove tendencije.U svom radu on citira fon 
Glasersfelda kako kaže «znanje, bez obzira na to kako je definisano, nalazi se u glavama 
osoba... misleći subjekat nema drugu alternativu već da konstruište ono što zna na osnovu 
svog ... isustva». Iako je ovo rečeno pomalo nespretno, ipak se prilično lako shvata. Ali 
posledica ovog verovanja, fon Glasensfeld odmah zatim dodaje je da «su sve vrste 
iskustva u osnovi subjektivne» i da se tvrdnje o znanju ne mogu pouzdano porediti medju 
osobama. A opet u jednom drugom citetau, iz rada koji su napali Hou i Berv, fon 
Glasersfeld kaže da «Što se tiče znanja, koncepata, teorija, uverenja i drugih apstraktnih 
struktura za koje individualni subjekat smatra da su održive, one dobijaju viši nivo 
održivosti kada se mogu napraviti uspešna predvidnja tako što se upotreba ovog znanja 
dodaje drugim upotrebama. Dodatna održivost moće se objasniti kao nešto što indicira 
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intersubjektivnost i konstituiše konstruktivističku zamenu za objektivnost.»291 Ne samo 
da je objašnjenje održivosti na osnovu intersubjektivnosti u konfliktu sa objašnjenjem 
«uklapanja» koje je Gleserfeld prethodno dao, već je, prema Burbulesu u neskladu sa 
njegovom sopstvenom tvrdnjom, o subjektivnosti iskustva, u kojoj, prema von 
Glaserfeldu, najviše što neko može da kaže je da «ja mogu da nadjem razloge da verujem 
da moje iskustvo možda nije kao tvoje.» (Što, bi se moglo smatrati prilino klizavom 
frazeologijom). U svemu ovome smatra se slabim  objašnjenje intersubjektivnosti (ili, 
kako on to insistira da kaće, onoga što «se može intrpretariti tako da indicira 
instrsubjektivnost»).  
 
Fon Glaserfeldov stil argumentacije ne prihvataju mnogi autori, ali ovi nedostaci nisu 
isključivo njegova odlika. Čak i Gergen, autor sa kojim mnogi imaju mnogo više 
zajedničkog, i dalje insistira na tome da govori stvari kao što su: postoje «mnoštvo načina 
na koje «svet» postoji, i može biti konstruisan» (ovo takodje citira Filips: 1997). Ovo 
mnogi prihvataju kao neiznenadjujuću opservaciju i mstraju da mi znamo da su 
razumevanja sveta zapravo fascinantno pluralistička. Ali ovde je klizav teren u tome što 
se kaže da ovaj pluralizam podržava zaključak da «svet» jeste, i može biti konstruisan i 
manje je jasno šta to znači ili na šta to nekoga obavezuje. A iza ovoga nailazi se na 
nekoliko pitanja o tome šta bi to moglo značiti: Da li je ova planina ovde konstrukcija? 
Da li je iskustvo šetanje uz nju konstrukcija? Da li je aktivnost merenja njene visine 
konstrukcija? Da li je crtež ili fotografija te planine konstrukcija? Da li je «Mt. Rainer» 
konstrukcija? Da li je «najviši vrh na Alpima» konstrukcija? Da li je bela tačka koja 
predstavlja Mt Rainer na mapi konstrukcija? Da li je koreferencijalnost ovih razlčitih 
verzija Mt Rainnera konstrukcija? Naše iskustvo sveta, naše imenovanje tog sveta, naša 
predstavljanja i opisi sveta, i naša pretpostavke o značaju ovih opisa sveta, su zapravo 
višestruke, a verovatno i beskrajne. Ali primenljivost termina kao što je «konstrukcija» je 
potpuno različita u ovim različitim kontekstima. Kada prepoznamo razlike izmedju 
«konstrukcije» kao karakterizacije naših verzija ili shvatanja i kao karakterizacije sveta, 
možemo početi da uvidjamo da je drugo pomenuto značenje beskorisno za 
konstruktiviste, bez obzira na to koliko se možda njima svidjalo da ga prizivaju. Ono 
izražava izlišno mišljenje o stvari koja samo potpiruje tu vrstu opozicije kakvu vidimo 
kod mnogih autora, i koja samo smeta i meša se u one vrste pitanja kojima se čine 
pokušaji da se ove višestruke verzije/razmenjvanja/konstrukcije angažujuži jedni druge u 
procesu komparativne procene koja može (ponekad, barem) da pouzdano zvanično 
pomiri ove razlike. 
 
Stoga neki tvrde, da to ponovimo već po kozna koji put, da su konstruktivisti često sebi 
najgori neprijatelji u pogrešnom formulisanju pitanja, ili bavljenju različitim pitanjima, 
kojima podrobnije konstruktivističko objašnjenje mora da pristupi na sasvim drugačiji 
                                                           
291 Burbules,op.cit. 
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način. Na primer, izgleda jasno da je čak i neka konstrukcija konstruisana iz nečega 
(nazovimo ga «dokazom»). Onda bi se moglo tvrditi da je dokaz konstruisan, ali mora 
biti konstruisan na osnovu nečega (nazovimo ga «iskustvom» ili «percepcijom»). Onda bi 
se moglo tvrditi da su iskustvo ili percepcija konstruisani, ali takodje mora biti da su i oni 
konstruisani iz nečega. U jednom trenutku dodjente do nečega što nije «konstruisano» u 
smislu u kom se taj termin razume. Ovo ne predstavlja obavezno neki nivo «realnosti», 
ali to je element našeg iskustva koji nije podložan konstrukciji, ili bar to nije na isti način 
na koje ove druge interpretacije jesu. ( čak i pripisivanje konstrukcije ovim fazama 
predstavlja tvrdnju o nečemu što se «zaista dešava» u našim mentalnim procesima, kao i 
u mentalnim procesima svakog drugog čoveka). Konstruktivisti insistiraju na tome da 
pojedinci ili grupe konstruišu različite verzije sveta, ili nalaze smisao u nekim 
informacijama ili iskustvima na različit način (i mnogi misle da su oni u pravu ); ali 
izgleda da mnogi od njih ne uvidjaju da sam ovaj zaključak počiva na pretpostavci o 
potencijalno zajedničkim iskustvima koje možda pružaju, a možda i ne pržaju osnovu za 
dogovor – ne samo kroz «puke» socijalne i političke konsenzuse, već i zato što se na 
nekom nivou odnose prema (onome što počnu da prepoznaju kao) «istoj» stvari. Izvan 
ove tačke,smatra se,   bila bi prazna rasprava o to me da li je ta stvar prouzrokovana ili 
korespondira sa spoljašnjim svetom. Ono što je važno ovde su socijalni procesi iznova i 
iznova: šta su osnove za odredjivanje mogućnosti generalizacije takvih tvrdnji o znanju; 
šta su temelji za njihovo testiranje; i šta su osnove za zvanično odlučivanje u korist jedne 
ili druge takmičarske trvrdnje? Mnogi ne vide razlog zašto ni većina konstruktivista, a ni 
ne-konstruktivista ne može da se bavi ovim pitanjima i da raspravljajući o njima dodje do 
neke vrste dogovora.  
 
Burbules smatra da su rasprave u ovom pravcu moguće i korisne i u tu svrhu predlaže 
nekoliko sledećih osnovnih ideja, koje potencijalo ukrštaju pro- i anti- konstruktivističke 
pozicije. Ovo nisu univerzalno zajednički pogledi unutar ove diskusije, ali on veruje da 
one identifikuju tačke koje svako objašnjenje mora da uoči i da na njih reaguje, čak i ako 
im se pridaju različite relativne težine za značaj različitih objašnjenja. Kao što smo ranije 
primetilion smatra da se mnoge diskusije u ovoj oblasti prevashodno svode na snagu 
ovakvih relativnih merenja, a ne na fundamentalno neslaganje.  
 

1. Sva razumevanja sveta su deo socijalnog okruženja, čak i kada ih formulišu sami 
pojedinci. Sama ideja «konstrukcije» znači prizivanje načina na koji se dolazi do 
smisla iskustava koja su naučena. Uz moguć izuzetak nekih urodjenih kvazi-
kantovskih kategorija, mi konstruišemo razumevanja na iste načine na koje 
preduzimamo bilo koju složenu ljudsku aktivnost – pod vodjstvom drugih ili 
izvlačeći iz primera kako da uradimo ono što smo naučili od drugih. Fon 
Glasersfeldova ideja da konstrucija dolazi prva, i da su čak naše socijalne 
interakcije, odnosi i intersubjektivni dogovori sa drugima samo očigledna 
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objašnjenja sveta koji mi možemo i ne moramo prihvatiti, je daleko isuviše 
pedantna i jednostavna, i ne može pružiti objašnjenje zašto mi obično 
konstruišemo svet na odredjene načine, a ne na neke druge. Ako je konstrukcija u 
bilo kom zanimljivom i bogatom smislu moguća, to je zato što predstavlja 
socijalni proces. Pa ipak, u isto vreme, ova socijalna perspektiva nas obavezuje 
(iako neki konstruktivisti izgleda ovo ne priznaju) na neke implicitne poglede na 
zajedničku realnost, ne samo na slučajan artefakt koji slučajno delimo, već kao 
uslov same socijalnosti.  

 
2. Jezik pruža uslove i za razumevanje i za pogrešno razumevanje. Svojatanje ideja 

kao što je Vitgenštajnova ideja o «jezičkim igrama» odvelo je neke teoretičare do 
ideje da je takvo korišćenje jezika po definiciji nemerljivo (što je daleko od 
Vitgenštajnovog značenja, ali to je drugo pitanje). Mnogo toga je rečeno, 
pogotovo u nekoj postmodernističkoj literaturi, da jezik može da izrazi tako 
duboke konceptualne razlike da je traganje za intersubjektivnim razumevanjem 
jalovo (Jean-Franqois Lyotard ih naziva «ostvrvima značenja»). Drugi autori, kao 
što su Hans Georg Gadamer ili Jurgen Habermas, su više optimistički orijentisani 
kada su u pitanju mogućnosti razumevanja ili dogovora. Ono o čemu se ovde 
govori je nivo do kojih se od procesa konstrukcija, koji se izražavaju i o kojima se 
pregovara kroz raspoloživ(e) jezik(e), može očekivati da pomire radikalno 
različite verzije sveta. I pesimisti i optimisti ovde, po ovom autoru, ne razumeju 
suštinu. Raspoloživi jezik i pomaže i odmaže mogućnosti komunikacije, ali da li 
komunikacija može da generiše zajedničke konstrukcije nije odredjeno samim 
raspoloživim jezikom, koliko je odredjeno načinima na koje se osobe uključuju u 
relacije komunikacije. Zapravo, sam jezik koji omogućuju razumevanje 
omogućuje i pogrešno razumevanje, ili nerazumevanje i obrnuto.  
 
U datom kontekstu naglašano pitanje kao što je «Da li postoji objektivna, 
zajednička realnost» ne vodi ničemu korisnom. Zato što su razlike u iskustvima i 
načini na koje konstruišemo razumevanja ovih iskustava gotovo uvek zvanično 
dogovoreni u jeziku i kroz njega, dok je razboritije pitanje: Da li pomaže ili 
odmaže ovom procesu davati izjave kao što su «Ovako izgleda svet»? Smatra se 
da u većini slučajeva ovakve izjave ne donose ništa konstruktivno, a mogu da 
predstavljaju prepreku supstancijalnijem pomirenju stanovišta.  
 

3. Naši napori da razumemo svet uvek se javljaju u različito vreme i na različitom 
mestu; pod nizom okolnosti koje motivišu i utiču na naš izbor pitanja, metoda i 
referentnih grupa za medjusobnu proveru i razumevanja.  
Jasno je da neki teoretičari izgleda prenebregavaju ovu premisu relativističkih 
zaključaka, pošto svaka osba ili gupa jeste po definiciji smeštena različito jedna 
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od druge. Ovo predstavlja potpuno izlišan zaključak. Ali, utisak je, mnogima se 
čini jasnim da neizbežnost socijalnih i političkih uticaja na naše pokušaje da 
konstruišemo efikasna razumevanja sveta ne znači da su ovi zaključci samo 
socijalni i politički. Smatra se da je poricanje ovakvih uticaja jednavrsta greške, 
ali da je davanje odlučujuće težine i snage njima, druga.  
 
Ova diskusija otvara drugo pitanje kojima se bave brojni autori: Da li je nauka 
različita? Neki autori su izgleda radi da priznaju da «socijalna konstrukcija» nije 
neobična teza kada se primeni na pojave u socijalnom svetu, što je direktno 
prijemčivo našim naporima da ih definišemo i opisujemo; ali da je svet prirodne 
ili fizičke nauke drugačiji, zato što se on bavi pojavama koje imaju nezavisno 
postojanje, van naših napora da ih opišemo ili karakterišemo. Ovo konstruktivisti 
smatraju greškom. Procesi konstruisanja razumevanja, i odnos izmedju naših 
odnosa i pojava i zakonitosti koje pokušavaju da objasne, nije u osnovi različit u 
ova dva domena, čak iako je dvema stranama u tom odnosu možda dat različit 
stepen težine i značaja u socijalnim i prirodnim kontekstima (iako bi se čak moglo 
reći da se ističe  preterana razlike).  
 
Ono u čemu se fizičke ili prirodne nauke razlikuju tiče se prvenstveno nečeg 
drugog, a ne prirode pojava kojima se bave. One su, iz različitih razloga, 
ustanovile stroži niz zajedničkih standarda prakse, zajedničkih vokabulara i 
zajedničkih tehnika istraživanja. Zajedno, ove vrste faktora učinile su praksu 
nauke uredjenijom i sve u svemu saglasnijom, dok se čini da su drugi oblici 
istraživanja drugačiji, odnosno manje uredjeni i u okviru njih se može teže doći 
do saglasnosti, odnosno konsenzusa. Ali ova razlika ne znači da jedno nastojanje 
manje zavisi od konstrukcija nego drugo. Tendencija da se odredjene nauke 
stavljaju u izdvojenu kategoriju, kao da predstavljaju čistije i objektivnije traganje 
za istinom, dovelo je do toga da se naglasak i medju nekim socijalnim 
konstruktivistima stavlja na to da se pokuša pokazati kako isti faktori odobravanja 
grupe vršnjaka, samo-interesovanja, pobede nečijeg nad tudjim stanovištem, 
rivalstva, izbeganja ismevanja grupe, težnje za potvrdom ili finansijskom 
nagradom, i tako dalje, operišu unutar ovih naučnih zajednica istraživanja isto kao 
i u bilo kojim drugim. Ovo ne čini praksu nauke automatski lošom, ali teško je 
zamisliti da to ne utiče na naučnu praksu, i način na koje se njene teorije 
konstruišu i kako se oko njih pregovara, na neke izuzetno značajne načine.  
 

4. Stvar koja se nalazi u osnovi i koja deli anti- i pro-  konstruktiviste su njihovi 
stavovi prema razlici i neslaganju.  
Ova tvrdnja je iznenadjujuća.U osnovi rasprava o relativzmu, postojanju 
eksternog sveta i sl.,ono što zaista deli zagovornike konstruktivizma i njihove 
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kritičare jeste da jedna strana želi da zadrži širi opseg za način mišljenja i 
pluralizam u nepomirenim (i verovatno i nepomirljivim) objašnjenjima sveta, dok 
druga očekuje, i želi da podstakne razrešenje razlika po pitanju kriterijuma itd, 
koji ne mogu biti zajednički i primenjivati se isto za sve. Ovo je stvar koja treba 
da se pokaže u praksi, a ne da se na nju a priori računa: ako ovi zajednički 
standardi zaista imaju neku objektivnu prednost, onda je navodjenje drugih da ih 
dele jedini način da se zapravo ustanovi mogućnost njihove generalizacije. U isto 
vreme, stanovište koje favorizuje, ili je bar spremno da toleriše, viši nivo načina 
mišljenja i pluralizma u takmičarskim objašnjenjima sveta, smatra nametanje 
kriterijuma itd. koji ljudima zapravo i nisu zajednički u najboljem slučaju 
arogantnim, a u najgorem nekom vrstom intelektualne dominacije.   
 
Konstruktivizam, prema mnogima, u svojoj savremenoj formi pruža logički 
temelj za pogled koji je više pluralistički; ovo veoma jasno stoji iza socijalnog 
konstruktivističkog projekta i čak je očiglednije u radikalno individualističkom 
konstruktivizmu za koji se zalaže fon Glasersfeld. 
 
Sigurno je da zagovornici istraživanja svih vrsta generalno favorizuju koristi od 
neslaganja, čak i silovitog i fundamentalnog neslaganja, kao dela procesa koji 
podrvrgava verovanja rigoroznom ispitivanju i testiranju; a ovo generiše 
alternativne hipoteze i potencijalna rešenja problema. Ali ova neslaganja ostaju 
neslaganja u okviru nekog implicitnog sporazuma o vrednostima, pretpostavkama 
i procedurama koje nisu ispitane; stoga, ma kako silovito neslaganje da je, ono ne 
dovodi u pitanje osnovnu svrhu i legitimnost samog nastojanja. Ovo stanovište se 
na neki način može povezati sa karakteristikama onoga što Kun naziva «normalna 
nauka». Ali ekstremniji, i potencijalno nepomirljivi oblici neslaganja – 
alternativnih konstrukcija, nisu samo razlike na osnovu pozadine zajedničkih 
vrednosti, pretpostavki, i procedura, već i njih dovode u pitanje. Takva neslaganja 
predstavljaju sasvim drugačiju vrstu izazova za pokušaj da se neguje razumevanje 
i dogovor medju ovim razlikama, i ona se suočavaju sa mnogo većom šansom da 
u tome ne uspu. Štaviše, ona često zahtevaju načine govora i zamišljanja kroz 
razlike koje se ne uklapaju u konvencionalne jezike i metodologije naučne prakse. 
Upravo je ovo opasnost koja pokreće insistiranje na tome da mora da postoji niz 
zajedničkih kriterijuma itd, na koje se možemo osloniti da dodjemo do dogovora i 
pomorimo te razlike, i da mora da postoji zajednički svet na osnovu koga da 
poredimo, i konačno se dogovorimo oko tih razlika. Takodje se tvrdi da neki 
konstruktivisti greše na drugi način, poričući u startu da takve zajedničke tačke 
uopšte postoje, ili se mogu ustanoviti.  
Umesto toga ja se zalažem za veći agnosticizam; da identifikacija i opravdavanje 
zajedničkih kriterijuma i td., samo po sebi predstavlja neki oblik istraživanja i da 
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mora da deluje unutar i kroz postojeće poglede, i razlike medju uključenim 
osobama i grupama, istraživanje koje mora da se nastavi sa malim brojem 
prekoncepcija o tome šta će krajnji rezultat tog zajedničkog istraživanja 
generisati.  
 

5. Konstruktivizam operiše unutar okvira koji se zasniva na problemu, kod kojeg 
jedan potencijalni problem uvek predstavlja status samih  konstrukcija nekoga.  
Krivica koja se može priisati i konstruktivistima i njihovim kritičarima leži u tome 
što nisu u dovoljnoj meri konstruktivistički nastrojeni. Na strani konstruktivista, 
ovo ponekad poprima oblik uslovljavanja koje poglede konstruktivisti mogu ili ne 
mogu pordžavati; pokušavanja da se ustanovi superstruktura teorije koja 
predstavlja opis «čistog» konstruktivizma, ili skače sa jednog niza premisa na 
seriju zaključaka koji nisu uopšte posebno konstruktivistički. Ako je nešto 
konstruisano u našim razumevanjima, onda mora biti da je sve konstruisano, čak i 
sami objekti našeg razumevanja – što, kako je već konstatovao, i ne predstavlja 
baš konstruktivistički način rasprave.  
 
S druge strane, kritičari konstruktivizma ponekad svode na minimum meru do 
koje «konstrukcije» (zamišljeni, kreativni pokušaji da se prevazidje i posegne 
izvan niza datih podataka da bi se izgladilo smisleno i razumsko objašenjenje 
sveta) predstavljaju neizbežnu dimenziju ljuskog traganja, a ne značajan, ili 
radikalan ili relativistički izazov tom traganju. U prethodnom tekstu je navedeno 
da ovo nije nešto na čemu počivaju neslaganja izmedju konstruktivista i njihovih 
kritičara; ova neslaganja potiču na započinjanju rasprave, a to se dešava na obe 
strane, o jednom nizu širih epistemoloških i metafizičkih tvrdnji, koja je niti 
neophodna za konstruktivističko objašnjenje, niti mu, po mišljenju mnogih, nešto 
posebno pomaže. Ono što može da pruži izlaz i pravazilaženje ove mrtve tačke, 
kako je već pomenuto ,ovakve rasprave staviti izmedju zagrada (one koje se 
jednostavno ne mogu razrešiti, prema pojmovima u okviru kojih su formulisane, i 
koje se ne moraju razrešiti) i usredsrediti se na pokušaj da se razumeju prakse i 
procedure na osnovu kojih je konstruktivizam stvoren, na osnovu kojih se o 
njemu sudi i na osnovu kojih je postao zajednički svima. Standardi epistemološke 
i metafizičke rasprave često su kontraproduktivni; i s obzirom na to da se ove 
rasprave ne mogu razrešiti, glavno pitanje koje ostaje jeste kako to što se držimo 
tih uverenja i to što o njima raspravljamo, samo po sebi utiče na suštinske procese 
istraživanja.  
 
Umesto pitanja kao što su: Da li je genaralizacija moguća? Da li se naše znanje 
može objektivno (ili intersubjektivno) testirati? Da li postoji realnost na kojoj se 
zasnivaju i koja potvrdjuje naše konstrukcije te realnosti? Sreću se u literaturi 
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drauga pitanja, koja nastaju na osnovu ovih pet predloga: Koji su to procesi i 
prakse kroz koje se aktivnosti generalizacije, objektivnosti, intersubjektivnosti, 
testiranja i pomirenja razlika moraju nastaviti? Kako oni rade? Na koji način oni 
utiču, kao i na koji način na njih utiču socijalni i institucionalni konteksti u kojima 
se odvijaju? Koje su to tačke u kojima se mogu slomiti? Koje su njihove razumne 
svrhe? Čini se da ovo u većoj meri pripada konstruktivističkom pristupu, i ništa 
mu se van «konstruktivističkog» bavljenja ne mora dodavati. Tamo gde se 
neslaganja, konflikti, greške i omaške zaista jave, ne postoji ništa van ovih istih 
procesa što ih može ublažiti, pomiriti ili ispravi. 
 

                Uticaj konstruktivizma na obrazovanje 

 
U oblasti pedagogije ovim su se pitanjima dosta bavili autori poput Metjusa, MekKartija i 
Švandta.Oni smatraju da bi  konstruktivistički pristupi poedagogiji bili generalno bolji i 
uspešniji kada bi oni koji ih zagovaraju ostali izvan epistemoloških i metafizičkih 
spekulacija, kojima izgleda ne mogu da se odupru. Prvo, ove šire izjave nisu ni nužne za 
konstruktivističku pedagogiju, niti joj nešto posebno pomažu; one ometaju diskusiju i 
udaljavaju je od pitanja kod kojih je pedagogiji zapravo potrebna pomoć. Drugo, ljudi 
koji možda mogu da daju izvanredan doprinos konstruktivističkoj pedagogiji možda 
nemaju prošla iskustva i znanja koja su im neophodna da shvate svu dubinu i složenost 
epistemoloških i metafizičkih rasprava koje započinju kada kroče u ove vode. Vrsta 
pitanja o tome kako se socijalne konstrukcije dešavaju, kako je već rečenoo, nude daleko 
bolju početnu poziciju za razmišljanje o pedagogiji; s obzirom na to da način na koji 
osobe ili socijalne grupe generalno konstruišu razumevanja može da predstavlja sasvim 
dobru smernicu za to kako se ovi procesi odvijaju u učionici.292 
 
Izgledam mi gotovo kao truizam reći da je učenje konstruisano: razumevanje i evaluacija 
novih ideja i veština, čak i onih koje sasvim očigledno zahtevaju učenje napamet, zahteva 
njihovu ponovnu interpetaciju u svetlu nečijih postojećih razumevanja i sposobnosti. Ono 
što direktno proizilazi iz ove pretpostavke je da nikada dvoje ljudi ne nauči «isti» 
materijal na potpuno isti način. Kako je već nagovešteno u nekim od radova u ovoj knjizi, 
neki autori koji se bave obrazovanjem izgleda misle da postoji osnovno neslaganje 
izmedju više didaktičkih pristipa podučavanju naspram onih pristupa podučavanju koji su 
više usmereni prema otkriću. Ali način na koji se neki materijal predaje možda ne 
predstavlja odlučujući faktor u tome kako se taj materijal uči; čak će i za ideje i veštine 
koje su predstavljene na izuzetno visoko strukturisan i usmeravajući način biti potrebno 
da prodju kroz proces filtriranja i ponovne interpretacije dok traje njihovo učenje. Možda 
postoje drugi razlozi za izbegavanje takvih generalnih pristupa podučavanju; oni bi 
mogli, na primer, da promovišu «skriveni kurikulum» prihvatanja autoriteta, stava prema 
                                                           
292 Ibidem 
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znanju kao prema nečemu datom, nečemu što nije moguće podvrći ispitivanju, itd. Čak i 
tada, možda postoje neke stvari, gde se odredjeni učenici podučavaju i odredjeni predmeti 
predaju na najbolji mogući način i najjednostavnije upravo korišćenjem takvog pristupa. 
Čini mi se da jedna od najvažnijih stvar koja je izneta u ovoj knjizi, odzvanja kod Houa i 
Berva i kod MekKartija i Švandta: da je jedan od najštetnijih legata konstruktivizma kao 
pogleda na pedagogiju je taj da se ovaj «izam» baš kao i mnogi drugi pre njega, širio i šiti 
kao Jedan Najbolji Način podučavanja; i da sa gotovo religioznim žarom zagovornici 
konstruktivističkog pristupa veruju da čitav sistem obrazovanja treba da se transformiše 
prema tom principu. Ali moramo priznati da konstruktivizam ni u kom slučaju nije prvi 
niti jedini pristup s kojim se ovo dešava, i njegov položaj je samo jedan koji ispravlja i 
predstavlja protivtežu dominaciji više didaktičkih metoda koje su usmerene prema 
sadržaju i koje se saznivaju na testiranju. Pa ipak, jedini pravilan pristup podučavanju je 
onaj koji prepoznaje da je veštim nastavnicima potrebno mnogo sredstava u njihovoj 
torbi sa trikovima, i da različite situacije, različiti učenici i različiti predmeti zahtevaju 
njihovu sposobnost da usvoje i prilagode višestruke pristupe ako će biti u stanju da 
napreduju kao nastavnici koji se suočavaju sa brojnim stilovima učenja i nivoima 
motivacije kakvih ima medju učenicima. Konstruktivistički pristupi imaju svoju vrednost, 
ali svakako ne predstavljaju jedina sredstva koja će im biti potrebna.  
 
Još jedna veoma važna lekcija koju treba da naučimo iz ove diskusije je po Burbulesu da 
teorija poučavanja i teorija učenja nisu logički vezane zajedno. Uverenje da jesu i dalje 
ostaje široko prihvaćena pretpostavka u gotovo svakoj obrazovnoj instituciji, svakoj 
instituciji na kojoj se obučavaju nastavnici i radnici u obrazovanju, u svakoj državnoj 
kancelariji i u svakoj školi u državi. Ironično, ali konstruktivističko gledanje na učenje bi 
trebalo da bude posebno svestno toga da to kako se nove ideje ili veštine prezentuju ne 
odredjuje kako će biti naučene. Možda postoje drugi razlozi zbog kojih konstruktivistički 
pristup poučavanja ima prednost i zbog kojih su privlačni i možda postoje važni načini na 
koje oni više motivišu i pomažu učenje kod učenika. Ali sadraj koji je sasvim «orijentisan 
ka istraživanju» može ipak da za svoj ishod ima učenika koji je završio sa krutim i 
nefleksibilnim verovanjem; a više didaktički pristup može zapravo da pokrene veoma 
aktivan i imaginativan proces refleksije kod učenika. Greška koja se ovde pravi je tipična 
za oblast obrazovanja: usvajanje cilj-sredstvo stav prema poučavanju, u beskrajnom 
traganju za «metodama» koje će pouzdano da dodju do željenih «rezultata». Možda je i 
posebno ironično to što se ispostavilo da je konstruktivistički obrt jednako podložan 
ovom mitu kao i mnogi drugi. Ali bi to, takodje, trebalo da nas navede da ramotrimo 
zašto je to tako da ova aspiracija ima takvu moć nad ljudima u obrazovanju, zašto se ona 
stalno ponovo javlja sa svakim novim najboljim načinom poučavanja, i zašto je njena 
hegemonija tako moćna da čak uspeva da u sebe apsorbuje poglede na poučavanje i 
učenje koji bi trebalo da budu izuzetno kritični prema njoj, kao što je to slučaj sa 
konstruktivizmom.  
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Principi konstruktivističke pedagogije, koja podstiče saradnju, promoviše aktivnost i 
istraživanje, koja poštuje višestruka stanovišta, naglašava «utentično» rešavanje 
problema, i tako dalje su korisni i imaju mnogo dobrih strana, medju kojima je možda i ta 
da ovi pristupi zaista olakšavaju i potpomažu kreativniji, sintetičan stav prema učenju. 
Ali, osnovni razlozi zbog kojih bismo možda mogli da favorizujemo ovaj pristup, 
generalno imaju manje veze sa pokretanjem odredjenog procesa učenja, a više veze sa 
načinima na koje ovakva vrsta učionice odražava druge vrednosti kojih se možda držimo, 
ili načine na koje ovi tipovi aktivnosti i odnosa teže da učvrste druge  sadržaje, van 
samog predmeta, koje mi, takodje, cenimo.  
 
Jedan primer ovog načina reformulisanja pedagoškog pitanja tiče se načina na koje se 
predaju prirodne nauke. Konstruktivistički pristup poučavanju nauke bi težio da pokuša 
da reprodukuje u učionici one vrste uslova koji pokreću naučno istraživanje generalno 
(Burbules and Linn, 1991; Linn and Burbules: 1993; Linn: 1997). Ovo nije samo zato što 
deca uče prirodne nauke na iste načine na koje eksperti u nekoj oblasti ustanovljavaju 
nova znanja, već zato što učenje kako je nauka napravljena predstavlja samo po sebi 
značajan obrazovni cilj, pored učenja samog naučnog sadržaja. Prvo, veštine i dispozicije 
istraživanja i saradnje mogu imati značaja za sve vrste drugih aktivnosti kasnije u životu. 
Drugi, smeštanje sadržaja nauke u kontekst naracije o tome kako se nauka pravi (knjiga 
Wotsona i Krika The Double Helix, na primer), može biti izuzetno motivišuće za učenike, 
zato što predstavlja proces naučnog istraživanja više kao misteriju, ili trku, ili komediju 
grešaka, kao neko hladno, objektivno nastojanje. Treće, ova vrsta razumevanja nauke 
takodje teži da demistifikuje status naučnog znanja, jasno govoreći da se uverenja 
menjaju, da ne dolaze «niotkud», niti da one vrste faktora koji utiču na ljudsku praksu 
uopšte nisu odsutni ni iz naučnog domena; ovo mi se čini izuzetno značajnim, ali po sebi 
potcenjenim obrazovnim ciljem. Konstruktivistički prikazi naučnih disciplina pružili su 
vrednu perspektivu gledanja iza zatvorenih vrata laboratorija, čak i kada su širi 
epistemološki i metafizički zaključci sociologije naučnog znanja možda bili iscrpljeni.  
 
Pitanje koje ovde možda ima mesta je: da li prethodna diskusija stvara konstekst za 
promišljanje obrazovnih problema iz  filozofskog ugla (iako smer uticaja obično vodi od 
filozofije ka obrazovanju). I u kojoj meri nas poučavanje i učenje na konstruktivistički 
način primoravaju da suzimo i da se svedemo da razumevanje praksi i procedura kojima 
ljudski akteri u specifičnim socijalnim kontekstima generišu hipoteze, ocenjuju ih, porede 
ih sa drugima, razrešavaju neslaganja ili kontroverze oko metoda istraživanja itd. 
Inažalost mnogi autori u diskusiji o konstruktivističkoj teoriji smatraju da disusije brzo iz 
vida gube ove faktore i komplikuju se u raspravama koje su gotovo u potpunosti 
generisane na apstraktnom nivou, smatrajući da ništa ne može biti manje 
konstruktivističko od toga.  
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I sada, nakon prethodnih pokušaja da se pomire dva stajališta, da se dava pola približe, 
pokušajmo sagledati I razmišljanja kojima se čini pokušaj  da se holističkim pristupom 
prema pojavama u obrazovanju kroz primenu kritičke i refleksivne pedagogije dodje do 
obrazovne teorije(fuzijom filozofije, sociologije i istorijskih šema koje možda imaju 
uticaja na obrazovnu praksu).293 
  

 

Na ovom mestu bi se, pored prethodnih uglova posvećivanja pitanju odnosa postmoderne 
i pedagogije, odnosno didaktike, trebalo još malo zadržati na metodološkom aspektu ovih 
isprepletanih odnosa. Iinspiraciju za kritičke osvrte na ovaj domen daje tekst M. 
Maclure294 u kome je jedno od značajnih pitanja: šta postmoderna može da uradi 
istraživanju u obrazovanju, ili šta može da uradi za njega? 
  
  
                                                           
iiTekst se bavi produktivnom nekompatibilnošću izmedju postmodernizma i istraživanja u 
pedagogiji, a zapravo i izmedju postmodernizma i filozofije. Ono što autorku kod 
postmodernizma zanima je njegova sposobnost da uznemiri uobičajeno uredjenje 
disciplina ili domene sa kojima se prepliće.  
 
Postmodernizam, u svakom slučaju u smislu u kom je ovde shvaćen, je ekscentričan, van 
centra, bez centra. Kao rezultat ekscentričnosti, postmodernizam je ponekad u stanju da 
postavi pitanja i pokrene teme koje su skrivene ili se uzimaju zdravo za gotovo.i Ovo je, 
smatra Maclure,M. neizvestan dar postmodernizma istraživanju u obrazovanju, a posebno 
metodologiji: uznemiriti nepomično jezgro navike i reda u nesigurnoj nadi da će se stvari 
malo protresti, da će se postaviti nova pitanja i da će se otudjiti poznato. Stoga to zapravo 
nije stvar odnosa izmedju dva entiteta koji stoji svaki za sebe i koji možda jesu, a možda i 
nisu kompatibilni. Autorka je pre ubedjena u vidjenje postmodernizma kao nečega što 
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proističe «iznutra» onoga što god bio njegov (navodni) modernistički antagonista – 
literarna teorija, istraživanje u obrazovanju, filozofija, antropologija, sociologija i td.i U 
ovakvim vidjenjima, postmodernizam izrasta iz unutrašnje, nepomirljive 
kontradiktornosti neke discipline: iz bilo čega što ta disciplina ili sistem mišljenja 
pokušava (mora) da potisne da bi nastavila da «bude svoja».  
 

Zašto se zamišljati nad štetnim uticajem postmodernističke misli, a ne nastaviti, koliko 
god je to moguće, ignorisati ga ili optuživati (defanzivan stav koji se održao u 
obrazovanju snažnije nego u mnogim drugim poljima istraživanja)? Zašto ne nastaviti sa 
proricanjima vrednosti Prosvetiteljstva koje bi obrazovanje i obrazovno istraživanje 
mogli i dalje sadrže – vera u progres, racionalnost, pristup istini i agensnosti bića (self) 
koje je u centru. Maclure,M. Smatra da su savremeni uslovi tražili i prizvali antagonizam 
modernizma. Diskursi politike u Velikoj Britaniji pokazuju strašan strah od neizvesnosti i 
kontradikcije, i čini se da pokazuju sve veću spremnost za potiskivanje i presiju nad 
drugačijim mišljenjem, raznolikošću, složenošću i nepredvidljivošću. Kurikulum, kao i 
programi procene i inspekcije, sa svojim naglašavanjem uniformnosti sredstava i ciljeva, 
pokušavaju da na silu istisnu praznine i diskontinuitete koji proizilaze iz poučavanja, 
učenja i istraživanja. Istraživanje je disciplinovano službenim nadgledanjem i 
povlačenjem u pojednostavljenje ideje o nauci (Strathern, 2000a; Lather, 2005; MacLure, 
2005). Ono što ovakve politike pokušavaju da postignu je ono «Drugo» obrazovanja – 
bol, konflikt, neuspeh, priliku, iracionalnost, želju, osudu, ranjivost, luckastost i 
jedinstvenost koje su takodje, neizbežno, sadržane u racionalističkom projektu 
poučavanja, učenja i istraživanja. 
 
Ali to Drugo u obrazovanju se po ovoj autorki i vraća, u ruhu postmodernizma. Zato se 
ona bavi načinima, metodologijom kao podrškom postmodernizma. Pita se kako bi metod 
mogao da se odupre, a ne da se sudari, sa oduševljenjem prema kraju, koje podstiče 
savremena politika. Kvalitativni metod, uprkos svojim težnjama ka otvorenošću, teško 
uočljivim finesama i višestrukim perspektivama, i svojim odbacivanjem patrijarhalne 
uverenosti pozitivizma, i dalje teži ka svršetku. On je često nostalgičan prema pomirenju 
razlike izmedju istraživača i njihovih «subjekata», težeći da zatvori prazninu izmedju 
njihovih nesamerljivih realnosti, ili njihovih nejednakih snaga. Pa, ipak, u isto vreme 
želeći i neke druge, kontradiktorne svršetke – generalizacije, apstrakcije i znanja, 
neprikosnovenog prava da se arbitrira medju realnostima koje se nadmeću, i da se da 
zadnja reč, on traga za osnovnim istinama «zasnovanog» teoretisanja; ili za veselim 
istinama u narativnim pristupima, ili za iskustvenim istinama u akcionom istraživanju. 
On i dalje želi da ima pristup realnom: realnoj osobi koja se nalazi iza slabosti izvodjenja, 
realnom svetu koji se nalazi iza fabrikacija pisanja, čak iako u nekim drugim vremenima, 
u nekim drugim momentima zna da direktan pristup njima ne postoji. On je i dalje u 
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velikoj meri i pod snažnim uticajem kraja nevinog znanja, jasnih vizija i sredjenih računa 
(Lather, 1996; MacLure, 2003).  
 
Samim tim, najvećim delom se kvalitativno istraživanje i dalje vrši kao praksa 
Prosvetiteljstva: u težnji da odbaci iluziju i obasja mračna mesta neznanja svetlom 
razuma. U nekom smislu, ovo je neizbežno: niko od nas ne može u potpunosti da izbegne 
«kraj metafizike» (Spivak, 1976, xx). Mi ne možemo da prestanemo da žudimo za onim 
što Tosig (Taussig: 1993) naziva «istinski realnim». Niti bi trebalo, s obzirom na to da je 
realno ono što nam je dobro. Ali zajedno sa Tosigom, i autorka na čije se ideje 
osvrćemo,tvrdi da bi taj metod mogao da bude više provokativan, i politički, kad bi se 
bavio fascinantnim načinima na koje se to istinski realno stvara i načinima na koje ga 
proganjaju «predstavni trikovi», imitacije, mimetske mašine i magija (1993, xvii). 
Autorka pokušava da stvori metod koji bi mogao produktivno da angažuje svoje 
sopstvene figurativne trikove i mimikriju i da se pobrine za iracionalne, senzualne, 
zaboravljene, perverzne i marginalne aspekte obrazovanja koje potiskuju politika, običaji 
i potraga za progresom, ali ovi aspekti se vraćaju kao duhovi da proganjaju obrazovanje. 
Idući u korak sa postmodernističkim nepoštovanjem granica, rasprava ide kroz 
nadrealizam i barok, i uzima svoje primere iz iluzionističkih slika i prevazidjenih 
popularnih vidova zabave kakve su lanterna magica, kaleidoskop i ona omiljena imitacija 
Prosvetiteljsta mehanički mehanizam sata.  
 
 Ovaj metod bi iz konteksta u kome se autorka njime bavi mogao da se nazove 
postmodernizam, ali ona izbegava da ga nazove ovim imenom. Ona ovo objašnjava  
delom zbog njegove neizbežne tendencije da se udaljava od bavljenja nečim i umesto 
toga izaziva rutinu recitovanja optužbi – samo-udovoljavanje, arogancija, taština, 
relativizam, besmislenost i td – i beskrajno trajanje teritorijalnih i definicijskih rasprava 
(Ko je moderan, a ko nije? Kakva je razlika izmedju postmodernizma i 
poststrukturalizma? Da li dekonstrukcija «pripada»?)i. I na jednom mestu otvoreno kaže 
da izbegava upotrebvu ovoga termina zato što postaje sve više i više zainteresovana za 
njegovu prevremenost. I zato što smatra da je postmodernizam kao fenomen druge 
polovine dvadesetog veka, ono što se naziva postmodernizmom zapravo izliv 
potiskivanog Drugog, koje proganja sve sisteme ili filozofije koje su tragale za 
svršetkom, barem od kraja kasnog šesnaestog ili ranog sedamnaestog veka (koji je 
konvencionalno okarakterisan kao početak «moderne»).i Kao ono Drugo što remeti 
diskurs iznutra – njegov «spektralni dvojnik», (Batlerov termin (Butler, 2004: 233) – 
postmodernizam je samo jedna manifestacija spektra koja proganja modernizam kao 
njegov impense: trag njegovog neizrecivog, tajnovitog, mračnog Drugog.i 
 



 221

                                                                                                                                                                             

Autorka ovo arumentuje posmatranjem preplitanja postmodernizma sa nadrealizmom i 
barokom i izvodi neke implikacije za metodologiju.i Ističe da nije prva koja je primetila 
ovakva preplitanja (videti, na primer, Caws, 1997)i navodi neka svojstva koja su izgleda 
zajednička. Iako su ovde predstavljena kao lista, ona su barokno isprepletana:  
 

•••• Defamilijarizacija – otudjivanje poznatog.  
•••• Pokušaj da se «predstavi ono što je nemoguće predstaviti» (Jay, 1993: 48). 
•••• Odvratnost, ushićenje ili melanholija koje neuspeh ovog projekta nužno izazivaju.  
•••• Gubitak vladanja sobom (self) i drugima.  
•••• Prigrljivanje neracionalnog. 
•••• Teatralnost – život, umetnost i filozofija kao performans, koji proizvodi dublere, 

ogledala, kopije, lažnjake, simulacije i utvare.  
•••• Otpor prema generalizaciji, apstrakciji ili totalizaciji. 
•••• Pažnja za fragmente, detalje i marginalije. 
•••• Epistemičko obilje – odnosno, preterano mnogo granica i struktura. 
•••• Brkanje suprotnosti kao što su realnost i predstava, svetlost i tama, život i smrt, 

površina i dubina. 
•••• Fragmentarnost ili strategije uvrnutog predstavljanja – montaža, zamućivanje 

granica izmedju reči i slike, oscilacije nivoa i fokusa.  
 
Ona ne tvrdi da su postmodernizam, nadrealizam i barok potpuno «isti»: recimo, verzije 
ili izrazi prožimajućeg i nadkriljujućeg principa – pokret koji bi ih sve ponovo zaključao 
u okvire Prosvetiteljske logike. Niti (iz istog razloga) predlaže «tradiciju» ili filijaciju od 
prošlosti ka sadašnjosti, od baroka ka postmodernizmu. Nego smatra da se ovde radi 
upravo o bezvremenom odnosu izmedju prošlosti i sadašnjosti. Balova (Bal) (barokna) 
ideja o «smešnoj istoriji» je primamljiva, kao igra o vremenskom mešanju «pre» i «post» 
u kojem se razume prošlost kao nešto što je «obuhvaćeno u sadašnjosti i konstruiše je» 
(1999: 21). Upravo to obuhvatanje je ono što obuzima analitičara ili istraživača, koji 
menja prošost kroz svoje intervencije, a za uzvrat one menjaju njega. Tako ona sugeriše 
da bi možda jedan od načina da se razume besmislen odnos izmedju postmodernizma, 
nadrealizma i baroka bio kao Deridin niz «onih stvari oko kojih je nemoguće odlučiti» - 
reči koje izvode poništavanje binarnih distinkcija za koje se drži misao Prosvetiteljstva 
(npr, Derrida, 1983).   
 
U svojoj isprepletanosti sa nadrealizmom i barokom, ova autorka se svrstava uz anti-
prosvetiteljske oblike teoretisanja koji obuhvataju «razočaranje» izvesnošću (Stronach i 
MacLure, 1997: 4-5). Istraživači ili autori koji praktikuju razočaranje prizivaju prevrtljiv 
rečnik «problematičnih» reči – neuspeh, zbunjenost, osujećenost, briga, «mrtve tačke», 
zamka, proganjanje, melanholija, da ne pominjem sam «problem» - da bi odagnali brigu 
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o «Drugom» u Prosvetiteljstvuli Oni se interesuju za realnosti i subjektivnosti koje su 
apsorbovane u trijumfalnim pričama zapadne kulture o progresu, razumu i poretku. 
Razočaranje bi moglo da zvuči kao prilično pasivno stanje. Autorka se zato usredsredjuje 
na življi aspekt figuracije anti-prosvetiteljstva – fascinaciju, strah, vrtoglavicu, 
iznenadjenje, čudjenje koji bi se mogao osloboditi razočaranjem izvesnošću  i koji bi 
mogao prigrliti mašineriju dima-i-ogledala u predstavljanju i pisanju, a sve ovo podvodi 
pod naslov:Nadrealistički susreti o kojima razmišlja na sledeći način. 
 
Postoji poluskrivena teorija o intelektualom i kulturnom radu tokom prošlog veka koji 
govori o njegovom proganjanju od strane nadrealizma. Nadrealizam je provalio ili 
prodreo u umetnost, knjiženovst, antropologiju, sociologiju i marksizam, dovodeći u 
pitanje preovladjujuće definicije o njihovom "pravom" poslu i uvodeći u svaku od njih 
svoju ekscetnričnu energiju. Kliford (Clifford: 1981) prati medjusobnu povezanost 
etnografije i nadrealizma tridesetih godina dvadesetog veka u Francuskoj, kada se činilo 
da granice – izmedju nauke i estetike, realnosti i imaginacije, rada na terenu i ispitivanja, 
prikupljanja i dokumentovanja, političke intervencije i umetničkog izražavanja, literarnog 
i akademskog pisanja – nisu bile tako strogo kontrolisane nego što je to danas. Nadrealisti 
i etnografi su delili interesovanje za realnosti koje su bile potiskivane od strane  
taksonomskog poretka zapadne racionalnosti, i posmatrali su "primitivne" kulture i 
podsvest, kao izvore disruptivne energije.i "Etnografski nadrealizam", kako ga je 
definisao Kliford, vrednuje "fragmente, čudne kolekcije i neočekivane jukstapozicije", 
koristeći ih da "provociraju manifestacije neoobičnih realnosti koje proizilaze iz domena   
egzotičnog i podsvesnog" (Clifford: 1981: 118).  
 
Nadrealizam nikada nije potpuno iščezao iz kulturnog i političkog pejzaža, iako su ga  
često odbacivali kao besmislenog i prevazidjenog. Nadrealizstičko suprotstavljanje 
racionalnosti Prosvetiteljstva i globalnoj agresiji racionalizovanog Levog i Desnog, 
pokazalo sa kao istrajno moćno za, na primer, antikolonijalnu umetnost i politiku. 
Umetnici i autori su koristili nadrealne strategije predstavljanja da dodju do podredjenih 
identiteta i oslobode neke korisne energije iz toksične mešavine zapadno-severne 
dominacije i lokalnih kultura (npr. Spiteri i LaCoss, 2003). Ambivalentne i uznemirujuće 
enegije nadrealizma bile su od koristi i za feminističku umetnost i aktivizam (npr. 
Chadwick, 1998; Caws, 1997). Uprkos svom prezrenom statusu unutar onoga štagod bio 
kulturni status kvo tog vremena, ili upravo zbog te prezrenosti, nadrealizam se uvek 
ponovo iskopava ili se sa njim ponovo u čudnim okolnostima susrećemo.  
 
Maclurerova se pod naslovom:ogledala i lanterne magice: Bendžamiova Fantazmagorija  
Osvrće na poglede V. Bendžamina na čije su se radove u postmodernizmu naširoko 
pozivali, i smatra su one takodje zamršeno umotane u nadrealizam (Cohen, 1993) i u 
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barok (Buci-Glucksmann, 1994).i U svom pokušaju da razvije post-prosvetiteljski 
marksizam, oslobodjen metafora o progresu koje nisu uspele da oslobode mase, 
Bendžamin je tragao za momentima "profane iluminacije" u odbačenim udobnostima, 
frivolnim poslovima i svetovnim dogadjajima svakodnevnog života u industrijskom 
društvu. Kao nadrealista, Bendžamin je bio zainteresovan za revolucionarni potencijal 
poznatog kao za mesto potencijalne disripcije i otudjenja, gde bi nešto moglo 
momentalno da protrese ljude i izvuče ih iz frenetične paralize modernizma. Poznato nije 
moglo da se gleda pravo u oči, nije moglo da se prilagodi, da se podvrgne razumu, ili da 
se stavi u totalitarne šeme. Poznato mora da se gleda iskrivljeno, kroz "dijalektičku 
optiku koja percipira svakodnevno kao nešto u šta se ne može prodreti" (Benjamin, 1979, 
237). Za Bendžamina, poznato je bilo čudno mesto, koje zauzima "sve one nedovršene 
teritorije koje su preplavljene klasičnom racionalnošću (detinjstvo, kultura žene, svet 
poraženih, iskustva istorije)" (Buci-Glucksmann, 1994: 45).  
 
Zato je Bendžamin izabrao da se zamisli nad dijalektičkim ćorsokakom, gde su dualnosti 
Prosvetiteljskih misli (realnost/iluzija, razum/ludilo, subjekat/objekat, 
poznato/nepoznato) došli do mrtve tačke. On je video modernizam kao fantazmagoriju – 
šou lanterne magice koji prikazuje duhove i iluzije (Benjamin, 2002). Fantazmagorija, sa 
svojom veštačkom rasvetom, teatralnošću, prevarom i zavodljivom dopadljivošću 
masama, takodje je predstavljala kritički aparat post-prosvetiteljstva koji više nije 
verovao u mogućnost bega od zamki ideologije (videti, Cohen, 1993). Posmatrač 
fantazmagorije je i učesnik i lakovernik kog su prevarili, koji je uhvaćen u prijatan osećaj 
uzbudjenja sa mahinacijama, čak iako u isto vreme zna da su one lažne i da ga varaju.  
 
Bendžamin je pronalazio fantazmagorije u pariskim arkadama, svetskim izložbama i 
popularnim oblicima zabave devetnaestog veka, kakve su optičke igračke i panorame – 
sve mesta na kojima su proizvodi tehnologije i plodovi imperijalizma bili prikupljeni na 
jedno mesto da zavedu mase svojim lažnim obećanjima o obilju i vladavinom nad 
prirodom. Drugi primeri fantazmagoričnog uključivali su fotografiju, muzeje voštanih 
figura, modu i prestupničke urbane likove kakve su prostitutke, lezbejke i travestiti – koje 
je Bendžamin, posle Bodlera, shvatao i kao proizvode modernizma i kao figure 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii "herojskog protesta protiv modernizma" (Buci-Glucksmann, 1994, 104). Samim 
tim, fantazmagorija ne stoji jedino za narkoleptičke varke kapitala. ovo bi se obraničavalo 
na horizonte Prosvetiteljstva za koje se Bendžamin nadao da će prekoračiti. Pre će biti da 
je ovo nejasna, dvosmislena figuracija iluzije i fascinacije, života i smrti, koji se 
istovremeno javljaju iz modernizma i podrivaju racionalnost usredsredjenog subjekta. 
Gotska veština fantazmagorije blokira prve poteze distanciranja, elevacije, uredjenja 
prema rangu i samo-izvesnost koji su karakteristike metoda Prosvetiteljstva.  
 



 224

                                                                                                                                                                             

Bendžamin je bio i praktičar neakademskih, netransparentnih poetskih formi pisanja, one 
vrste pisanja koje je postalo poznato u okviru postmodernističkih tekstova. Koen opisuje 
njegovu fantazmagoričnu strategiju kao onu koja pokreće "sve oblike iracionalnih stanja: 
fascinaciju, opčaranost, melanholiju, frustraciju, pometenost" (Cohen: 1993: 252). Ona 
smešta Bendžamina u okvire skrivene tradicije "gotskog" marksizma koji ima za cilj da 
razume "kako iracionalnost prožima postojeće društvo i sanja da ga iskoristi kao uticaj na 
promenu u društvu (1993: 1-2). Buci-Glucksmann (1994: 45) to naziva "istrgnutim 
marksizmom" čitajući Bendžamina kao praktičara "baroknog razuma" – razuma koji se 
rodio iz katastrofe, ali se u nju i vratio, pokretan "logikom dislokacije". Pišući, živeći i 
umirući "pod znakom neuspeha" (Cohen: 2004: 200) i pod pretećom senkom fašizma, 
Bendžamin je verovatno bio pre-eminentni metodolog razočaranja. 
 
Barokne zamršenosti su naslov pod kojim  M. Maclurenova  nastoji da tumači i sagleda 
osnos umetnosti i filozofije baroka, smatrajući je značajnom za razumevanje 
postmoderne. 
 
Umetnost i filozofija baroka (koje grubo i retrospektivno datiraju s kraja šesnaestog veka) 
trenutno pružaju jedan od najplodnijih izvora prizvane prestupničke energije. Od teorije 
umetnosti (Bal, 1999) do teorije mreže učesnika (Law: 2003; Kwa: 2002) do 
kontinentalne filozofije (Deleuze, 1992; Buci-Glucksmann, 1999; Badie) do nadrealizma 
(Caws: 1997), barok pruža izvor primera za zamršenu, prokletu viziju koja se odupire 
perspektivi božjeg pogleda i lažnoj jasnoći naučnosti. Barokne figure i metafore – 
ruševina, laviritn, biblioteka, (krivo) ogledalo i (možda iznad svega) obavijenost – govore 
o savremeni maštarijama postmoderne (Turner, 1994) kao što to čini apetit za spektakl, 
melanholično "preplitanje smrti i želje" (Jay, 1993: 47-48) i zamagljivanje razlika 
izmedju subjekta i objekta, površine i dubine, realnosti i predstave. "Glas ili gest" baroka 
je tako ponovo "savremen", pa autorka ponovo citira Nensi (Nancy, 1996). Prepoznatljiv 
je u odbijanju jasnoće, znanja i jedine tačke gledišta, u radikalnoj nesigurnosti oko 
poretka, granica i koherencije, i u prihvatanju obavaveze da se zamrsi u detalje i 
dekoracije, a ne da se izdigne iznad njih. Ovo su sve prepoznatljive ozbiljne opomene, ili 
opisi za istraživanje pod zaštitnim znakom postmodernizma.  
 

Metodologija pod okriljem postmodernizma 

  
Koje su, onda, implikacije prethodno iznetog za metodologiju? Autorka na čije se ideje 
osvrćemo smara da bi istraživanje u obrazovanju moglo da pokuša da generiše nešto od 
defamilizirajuće energije za kojom su tragali Bendžamin i nadrealisti – ne zato da bi 
mogla da "se osvrće" na poznato i da ga vidi jasnije, već pre da ga raspori: da vidi šta bi 
moglo da navali iz "raspuknutog ponora" (Buci-Glucksmann: 1999: 49).Ova pitaja ona 
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podvodi pod naslov: Podvajanje poznatog, što već samo po sebi govori o suštini njenih 
pogleda. Naši načini gledanja na obrazovanje su tako duboko zagriženi diskursivnim 
dobrim poznavanjem i "mitskom neposrednom bilizinom" (Buck-Morss, 1991, x) da smo 
mi više manje izolovani od iznenadjenja i čudjenja.iiOno što nam je potrebno je neka 
vrsta prestupničkog udarca koji dolazi od susretanja sa "dementnom formom poznatog" 
(Fer, 1993: 176);ii ili do kojeg dolazi zato što smo odjednom sagledali dementno u onome 
što nam je bilo isuviše dobro poznato. Politički ciljevi takvog istraživanja imali bi mnogo 
više zajedničkog sa Bretonovom "vizijom socijalne promene kao buvljaka" (Cohen, 
1993: 110) nego sa ambicioznijim naracijama o emancipaciji ili revoluciji – stvar koja 
provejava kroz svakodnevne tekstove o obrazovanju zbog "fascinantnih" i "perverznih" 
detalja koji nas primoravaju da ponovo, i sporije razmislimo o onome što se uzima 
zdravo za gotovo. To bi se moglo, kao Bendžamin, posvetiti potrazi za "imitacijama slika 
koje se taru o srž semantike progresa" (Buck-Morss: 1991: 92). Ovo bi moglo da 
podstakne nove načine "čitanja" i "pisanja" socijalnih, zasnovanih na anti-taksonomskim, 
analogičnim, jukstapozicionim strategija kao što su kolaž ili montaža. Njegova 
arhitektura bi mogla bliže da podseća na vitrinu sa dragocenostima, ili na lavirint, nego 
na hijerarhije neke "tabele" ili paradigme.  
 
Postmoderni metod 
 
Postmoderni metod bi se odupro gradjenju hijerarhija, okvira, apstrakcija i drugih 
metodoloških vraninih gnezda iz kojih treba da se gleda sa visine, sa distance na detalje 
ili "podatke" – odnosno na "ništavne partikularnosti" (Krauss, 1993: 103) obrazovne 
scene. Umesto toga mogao bi da usvoji barokni senzibilitet koji traga za načinima rada 
zajedno sa, i duboko unutar, komplikovane zamršenosti globalnog i lokalnog, predstave i 
stvarnosti, osećajnog i intelektulanog, zasebnog i opšteg, i tako dalje. Jedan primer može 
se naći kod Loua (Low: 2003) koji otvara barokni stav prema "globalnom" koji dovodi u 
pitanje ustaljene pretpostavke o globalnoj veličini i skali. Protiv ideje da je globalno 
veliko i sveobuhvatno – neka vrsta najveće kutije ili najvećeg okvira za lociranje 
lokalnog – Lou traga za globalnim koje je malo, "polomljeno, slabo oblikovano i dolazi 
nam u komadićima" (Low: 2003: 5-15). Usvajajući princip monadologije od 
Lajbnica/Deluzea (Leibniz/Deleuze), Lou pretpostavlja da su fenomeni već prisutni u 
najmanjim česticama praksi i institucija. On pruža primer u analizi razvoja britanskih 
letelica pedesetih godina dvadesetog veka, polazeći od tehničke formule za izračunavanje 
najboljeg (najmanje smrtonostnog, najefikasnijeg) dizajna krila. U stopostotno baroknom 
stilu, Lou viri "u" formulu, pojačavajući "uvećanje" svog pogleda i otvarajući njegove 
zamotaje i slojeve, dok ne dodje do "Rusa" – ne "tamo negde u globalnom okruženju" 
hladnog rata, već "u nizu pretpostavki oko kojih se trgovalo u razgovoru ili dopisivanju 
izmedju mladih ljudi koji rade na istom koridoru" (7-15).  
 
Umesto da se penjemo na uvek više nivoe apstrakcije i eksplanatorne moći (ili sve 
siromašnijih stanja autentičnosti), barokna analitika čuva, ili zapravo jača, složenost 
specifičnog. Ona propisuje "logiku granjanja" (Bal: 1999: 24) koja brzo i obilato radja 
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značenja i nove veze, pre nego da konvergira i usmerava se na opštosti ili da srasta sa 
granicama. Ona ne teži ka jasnoći, niti postiže potpunu koherentnost, ona je "tolerantna 
prema implicitnom" (Law, 2003: 9-15). Ona "podrhtava" u svom nivou i fokusu (Bal, 
1999: 24). Stoga entiteti nisu intrinzično veliki ili mali, ne sadrže niti su sadržani: 
veličina, značaj i dimezije objekta koji se proučava zavise od toga kako se slojevi onoga 
od čega je svet sačinjen razotkrivaju na mestu gde počnemo da pletemo i rasplićemo neke 
od njegovih niti. Koliko je velika, na primer, učionica? Sa neke povoljne tačke, ona je 
mala i okružuju je, udaraju je ili je grle veće stvari kao što je politika, društvo, istorija; ili 
ako je saterujemo u ćošak beznačajnosti opterećujućim tvrdnjama o tome kako se životi 
žive življe "negde drugde". Za druge, učionica je ekspanzivan teren, izrovan nejednako 
distribuiranim fragmentima "politike" ili "društva", raspolućen teorijama koje se 
medjusobno takmiče, skrivenim dubinama i promenljivim topologijama straha, žudnje, 
posvećenosti, prognanosti, tišina, igre, cenzure, napora, moći, propuštenih prilika, 
razgovora, iskricama interesovanja, krivice, osujećenih ili ispunjenih ambicija, 
izvežbanost memorije.  
 
Neposlušnost objekta  
 
Postmodernistički metod bi poštovao neposlušnost objekta proučavanja – ne samo 
njegove složenosti, već i njegove sposobnosti da se odupire socijalnom objašnjenju i zato 
što zna da uznemiri sabranost istraživača. Neposlušnost objekta je preporučio Lator 
(Latour: 2000), koji se zalaže za socijalnu nauku koja daje povoda svojim objektima koji 
su u stanju da "uzvrate udarac" (107). Objektima, kaže Lator, bi trebalo dozvoliti da 
ispolje svoje beskompromisne stvari ili "opiranje" u lice konvencionalnoj socijalnoj nauci 
koja je sklona da traga za pravilom ili obrascem" (116). Takvo preusmeravanje pažnje na 
objekat predstavljalo bi preokret u kod kvalitativne metodologije, koja je zaokupirana 
pitanjima subjektivnosti (Laher, 2005). Ovo bi takodje predstavljalo "povratak" 
baroknom stavu, koji isto tako uzima objekat kao težište za svoju radoznalost. Medjutim, 
barokno bavljenje objektima neizbežno remeti jasne razlike imedju subjekta i objekta: 
njegove oscilacije nivoa i njegov "mikroskopski" intenzitet vodi ka gubitku, vladanja i 
objektom i subjektom. "Subjektivnost i objekat postaju medjusobno zavisni, umotani 
jedan u drugo", piše Bal (1999: 28) "i stavlja subjekat u rizičan položaj". Paradoksi 
barokne tačke gledišta i zbunjujući uticaji na posmatrača zaintersovali su savremene 
kritičare kulture i filozofe; Velaskezov Las Meninas, na primer, bio je objekat fascinacije 
za Fokalta (Foucalt: 1970) i mnoge druge.  
 
Ova "zajednička isprepletanost" (Bal: 1999: 30) subjekta i objekta je nepogrešiva u 
slikama i skulpturama trompe l'olei – umetničkoj formi, ili možda, anti-umetničkoj, koja 
je bila omiljena kod baroknih umetnika, pa posle ponovo kod nadrealista. Trompe l'olei 
"vara oko" imitirajući svoj objekat tako verno da je posmatrač momentalno uhvaćen u 
nesposobnost da razazna razliku izmedju predstave i stvarnosti, originala i kopije. Mali 
napad vrtoglavice koje izaziva i iskri trompe l'olei obeležava momenat ontološkom 
panikom. Nesposoban da pregrupiše uobičajene strategije za ovladavanje vizuelnog polja 
i za  prodiranje "kroz" sliku do značenja, objekta ili stvarnosti koja leži iza, posmatrač je 
momentalno uhvaćen u zamku tajnovitog i strašnog prostora gde se uobičajena distanca 
izmedju subjekta i objekta odjednom ruši. Kao što su to mnogi komentatori primetili, 
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slika izgleda da "gleda nazad" na posmatrača, i njeni zastrašujući efekti su se često 
povezivali sa smrću, proganjanjem, halucinacijom ili magijom (Badie; Bryson, 1999; 
Baudrillard: 1998; MacLure, 2003).ii Trompe l'olei, prema Badiju, otvara pukotinu u 
baroknom prostoru koja se meša/osujećuje ne samo zakone reprezentacije 
(predstavljanja), veći i one koji se odnose na objektivnost i samo značenje (6-12). 
Ukratko, trompe l'olei, je provala onog Drugog u scenu predstavljanja i vladanja.To je 
"dementna forma poznatog". To je "neukrotivo". To je jogunasto.  
 
Postoje momenti trompe l'olei u istraživanju – nestalni momenti u kojima objekat 
ispitivanja (koji, naravno, može biti i subjekat) može da postane neposlušan: da skreće 
pogled istraživanja i da se odupre da se od njega napravi tipičan primer.   
  
 Male provale besmislenog i smešnog u poredak istraživačkog susreta koji je zavistan od 
okolnosti često se dešavaju, ali retko izlaze na površinu u izveštajima istraživanja ili 
tekstovima o istraživačkom metodu, s obzirom na to da ih prilikom uredjivanja izbacuju 
il ih otpisuju prilikom pisanja kao pogrešne početke, trivijalnosti ili neuspehe tehnike. A 
iskustvo otudjenja koje one provociraju obično lebdi; kao i u slučaju trompe l'olei slika, 
one "se iscrpljuju u svojim efektima" (Badie). Ovakvi momenti se lako zaboravljaju, 
mada, kako to gorenavedeni primer pokazuju, mogu da se vrate da vas proganjaju. 
Postmodernistički metod bi mogao da proba da se odupre zaboravljaju ovakvih 
momenata, kada je istraživanje sprečeno da "bude ono što jeste" utvarnom pojavom 
Drugog, da aludiramo na citat koji otvara ovo poglavlje. Takav metod bi tragao za 
načinima da se podseća delirične prirode distance koja postoji izmedju biča (sebe) i 
drugih, od koje zavisi interpretativno prodiranje ili analitičko znanje.  
 
Dug prema frivolnosti  
 
Neposlušnost je primećena i preporučena, kao samo-zaštitnički stav postkolonijalnih 
subjekata i drugih marginalizovanih osoba za koje otkrivanje i dostupnost 
administrativnom pogledu često znači prinudu i gubitak agentivnosti (na primer, Bhabha, 
1994). Smrtna ozbiljnost neposlušnosti potčinjenog često ima frivolni aspekt, u kojem je 
pomešana mimikrija sa podsmehivanjem da bi se uznemirila sabranost gospodarevog 
upornog pogleda – kao što se to čini u gorenavedenom primeru intervuja iz životne 
istorije. Ima frivolnosti i u lupežima i džokerima koji nastanjuju mitove, priče i snove 
koje su proučavali antropolozi i teoretičari književnosti i koji su se vratili prerušeni u 
ambivalentni agens poststrukturalističkog subjekta (Haraway, 1992; Johnson, 1987). Ima 
frivolnosti i u estetici kampa u čudnoj teoriji; u "ekskrementalnoj literaturi" pisaca u 
postkolonijalnoj Africi koji se valjaju u gadnom diskursu prljavštine i izmeta u 
subverzivne svrhe (Esty, 1999); radu južnoameričkih umetnika pod uticajem nadrealizma 
kao što je Nadin Ospina, čiji se pre-kolumbijski Miki Maus ismeva brisanje globalizacije 
i kolonizacije i pretenzije zapadno/severnog umetničkog establišmenta.ii 
 
Frivolnost se odupire aproprijaciji ili inkorporaciji (Derrida, 1980). Isuviše zapenušana, i 
u isto vreme isuviše svetovna, ona "se odupire uzdizanju do opštosti" (Smith, 1995: 27). 
Frivolnost uvodi Drugo u binarne distinkcije koje se koriste da bi se uredila metodlološka 
i filozofska pitanja – istraživač/istraživani, posmatrač/posmatrani, subjektivno/objektivno 
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i tako danje (MacLure, u štampi).iiAutorka ističe , ustvari, da istraživači i nastavnicii ne 
bi trebalo da budu preterano istrajni u svom potiskivanju frivolnog u (navodnim) 
interesima ozbiljnog. Izgleda da deca, na kraju krajeva, žive i uče, a da se ne brinu 
preterano o ovoj razlici, bar dok im formalno obrazovanje ne kaže drugačije.  
 
U svakom slučaju, razlika izmedju ozbiljnog i frivolnog nikada nije bila tako jasno 
odredjena. Autorka to objašnjava primerima: oni koji su napravili igračnice na navijanje 
koje su zabavljale princeve i javnost u Evropi u osamnaestom veku često su predstavljali 
svoje kreacije kao eksperimente na granici anatomije ili fizike, a neke od njih su 
povezane sa tehnološkim inovacijama u industrijskim procesima. Vokanson (Vaucanson) 
čiji svirač na flauti je bio predstavljen kao model respiratornog sistema, bio je takodje i 
izumitelj razboja (Sayos). Figurice na navijanje koju je napravio Jacquet-Droz pisale su 
poruke i svirale muzičke instrumente, a njihove melodije i rečenice predstavljale su 
početne oblike programiranja koje je takodje bilo princip koji je bio u osnovi mašinerije 
za odredjivanje dizajna kod tekstilne industrije koja se tek pojavljivala. Fon Kempelen, 
koji je izmislio najpoznatiju figuricu na navijanje, "Turčina" koji igra šah, je navodno 
takodje izmislio i parni lift, drenažnu pumpu za rudnike, "mašinu koja govori", sistem 
pisanja za slepe i hidraulične sisteme za fontane (Standage, 2004). Kao i kod 
fantazmagorije, razlike izmedju ozbiljnih i frivolnih poslova, izmedju nauke i zabave, 
zamućuju se u figuricama na navijanje.  
 
Vredelo bi pogledati malo bliže na avanture Fon Kemplenovog "Turčina", koji je imao 
turneju kroz glavne gradove Evrope izmedju 1770 i ranih devedesetih godina i takodje 
posetio Sjedinjene Države i Kubu, igrajući sa protivnicima – ljudima, obično je 
pobedjujući (Shaffer, 1997; Standage, 2004).ii Turčin se izgleda uvukao ne samo u priču 
o Prosvetiteljstvu i industrijskoj revoluciji, već i u kulturne tekstove u poslednja dva i po 
veka. O njemu postoji reputacija da je podstakao Edmunda Kartrajta da razvije razboj i 
da je inspirisao samog mladog Čarlsa Bebidža da produktivno razmišlja o računskim 
mašinama koje su predstavljale preteče kompjutera. Edgar Alan Po je napisao novinski 
članak, a kasnije i kratku priču, rešavajuši misteriju načina na koji je funkcionisao. 
Izmedju ostalih javnih ličnosti za koje se priča da ih je sreo, Turčin je sreo Napoleona, 
Katarinu Veliku, Frederika Velikog i Bendžamina Frenklina. Ovo širenje Turčina nije se 
zaustavilo kada je postalo poznato da je mehanizam lažni – ruke Turčina pokretala je 
osoba koja je čučala u njegovom stolu (koju su savremenici različito zamišljali kao 
grbavca, dete, ili čoveka sa amputiranim nogama). Turčinove varke donele su mu nove 
obožavatelje uključujući i madjioničara Roberta Hudinija i cirkuskog preduzetnika P.T. 
Barnuma. On se pojavljuje i u pisanju Voltera Bendžamina, ne kao objekat obožavanja, 
već kao firuga za kritiku istorijskog materijalizma – "igračka" koja uvek uspe da pobedi 
filozofsku raspravu nelegalno prokrijumčarivši "grbavca" teologije (1968: 253). U 
njegovim novijim manifestacijama, Turčin je upisan u istoriju veštačke inteligencije 
(Schaffer, 2004).  
 
Upravo "unutar" velikih priča o Prosvetiteljstvu, industrijskoj revoluciji i o informacionoj 
revoluciji sedi frivolna figura na navijanje, samim tim, obavijena naracijama o nauci, 
tehnologiji, zabavi, filozofiji, medicini i magiji, dok remeti razlike koje izmedju njih 
postoje. Možda čudna fasciniranost Turčinom, proliferacija priča o njemu (od kojih su 
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mnoge verovatno netačne), i njegovo ponovno pojavljivanje krz decenije svedoče o 
trajnoj potrebi za čudima i o dugotrajnom nezadovoljstvu utvrdjenim granicama za koje 
se i dalje misli da drže prirodu i tehnologiju, nauku i umetnost, ljudsko i ne-ljudsko 
odvojenim.ii 
 
Isprepletanost frivolnosti i nauke nije ništa manje očigledna danas, pogotovo možda u 
oblastima virtuelnih tehnologija. Huhtamo (2002) tvrdi da se preteče "virtuelnih muzeja" 
sajberprostora, i možta čak i samog www (World Wide Web – svetska mreža) sa mogu 
pratiti unazad, verovatno ne samo do ozbiljnih poduhvata Velike Nauke ili Umetnosti, 
već i do zabavnih tehnologija i javnih spektakala devetnaestog i ranog dvadesetog veka, i 
domaših i frivolnih zadovoljstava koje su oni nudili izuzetno participativnoj publici. na 
primer, preteče nelinearne arhitekture Web-a, koja nudi višestruke rute i intimna 
zadovoljstva, aktivirana željama i naklonostima pojedinačnog posmatrača, mogu se uočiti 
u stvarima kao što su svetski vašari i izložbe, Diznilend, lunaparkovi, pip šou, lanterna 
magica i raznorazne optičke igračke. Ovo su vrste zadovoljstava i sprava koje su 
interesovale i nadrealiste i Voltera Bendžamina. Tako da smo opet tu, nazad do profane 
iluminacije pip šoua i do dima i ogledala lanterne magice. Mostmodernistički metod bi se 
odupreo zaboravljanju duga prema fivolnosti. preuzimanju On bi zauzeo etički stav 
neposlušnosti prema buhvalnosti koja ima averziju prema rizika koja prožima 
obrazovanje.ii 
 
Pip Šou 
 
Postmodernistički metod bi takodje prepoznao, kao što su to činili nadrealisti, neizbežnu 
apsurdnost stavova koji su usvojeni posmatranjem subjekta i čudnih spoznaja do kojih se 
došlo promišljanjem o objektima u uslovima intimnosti, iskrivljenosti ili poteškoće. pored 
njihove fasciniranosti optičkim igračkama i vašarskim tehnologijama, nadrealisti su tajno 
čuvali svoje objekte i umetnička dela u koferima, kutijama i ormanima, ponekad u obliku 
duplikata ili minijatura. Oni su tražili od posmatrača da gledaju njihov rad tako što načas 
provire kroz rupice ili podignu polugu (Huhtamo, 2002). Ovo interesovanje za sklonjenu 
viziju i zavodljivo ophodjenje sa posmatračem bilo je deo šireg interesovanja za 
odredjivanje granice vidljivog i nevidljivog, u erotici pogleda, u onome što bi se moglo 
»videti« kad se na stvari ne gleda direktno. Smeštajući se u daleku i ravnodušnu veštinu 
pogleda, nadrealista se bavio i namah pogledom uhvatio stvari koje su poput senke, i 
trudio se da uhvati saučesništvo gledaoca u činu gledanja. Ovo je takodje i barokna vizija 
koju Kauz (Caws: 1997: 4) eksplicitno povezuje sa nadrealizmom i opisuje kao 
»fascinaciju onim što je kompleksno, višestruko, zamagljeno i promenljivo«. Optički 
instrumenti, koji su uvek balansirali na granici izmedju nauke i zabave, bili su objekti 
posebne fascinantnosti tokom baroka. Staford (2001:6) opisuje koje na subjekat imaju 
ovakva »sredstva čuda« kao intenzifikaciju – neku vrstu razveseljavanja čula koja 
pokreće percepciju, kogniciju i imaginaciju. Učenje, fascinacija, ushićenje i zavodjenje 
uhvaćeni su jedno u drugo, i u složenom odnosu sa objektom. Ovakvi uredjaji »koji 
plene« kao što su prizme, ogledala, mikroskopi, kutije perspektive i lanterne magice, su, 
prema Stafordu »fokusirale, apstrahovale, umanjivale ili multiplicirale objekte«. U duhu 
baroka, one su »koncentrovale, spajale i metamorfozirale neuhvatljive singularnosti 
univerzuma«. (6-7).  
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Možda bi postmodernistički metod mogao da razmotri alternativne vizuelne aparature 
kao što je pip šou ili lanterna magica (fantazmagorija) kao nove načine zamišljanja 
odnosa prema objektu. Ili bi bar moga da se zamisli nad njihovom tačkom gledišta kao 
ograničenom otvorom rupe kod pip šoua, a ne kao prescenijumskim svodom ili nekim 
drugim skupljim otvorima u scenu istraživanja. Pip šou dovodi posmatrača u intimnu 
vezu sa objektom, onakvu u koja je obavijena željom, čudjenjem i Drugim, i onim nečim 
što bi moglo da se pojavi koje nikada ne bi moglo da se vidi kada bismo uprli sjajno jako 
svetlo na objekat u praznom prostoru razuma i kada bismo ga posmatrali netremice. Ali 
pip šou u isto vreme upozorava na kompromitovanu, voajersku prirodu istraživačkog 
pogleda na neizbežnu apsurdnost položaja istraživača. Da bi ste gledali miline pip šoua 
morate da se sagnete, da izložite svoja ledja pogledu javnosti, da se stavite u rizičan 
položaj. Mogli biste da počnete i stojeći, ako kako je BoB Dilan napisao: »završićeš 
pognut kako viriš kroz ključaonicu na kolenima« ii Na šta bi ličio takav metod? 
 
 Autorka otprilike ovako zaključuje prethodne refleksije.Ova vremena nisu tako mračna 
kao ona koja su okruživala Bendžamina i nadrealiste, ali su dovoljno mračna. Klifordov 
opis fantazmagorične »normalnosti« koja je pokretala nadrealizam/etnografiju izmedju 
ratova sada mi se ponovo čini isuviše evidentnim.  
 

•••• Ona vrsta normalnosti ili zdravog razuma koja može da zgrne carstva u napadu 
odsustva razuma ili koja rutinski može da odluta u svetske ratove posmatra se kao 
osporena realnost koju treba srušiti, parodirati i prestupiti (Clifford, 1981: 117-8). 

 
Kao što je to Liotard naveo »Platili smo isuviše veliku cenu za nostalgiju za nečim što je 
jedno i celo« (1984:  81-82). 
 
Bio je to slučajan susret sa izložnom iluzionističkih slika sedamnastog veka, koje su 
autorku povele da , kako to sama kaže,tumara kroz nadrealizam, tako da i ideja o srećnom 
pronalasku i o »objektivnoj šansi« takodje proganja njene refleksijen prethodno iznete. 
 
 
A mi smo se za ovakav završetak razmišljanja o postmoderni i jenom uticaju na didaktiku 
opredeli , smatrajući razmišljanja ove autorke interesantnim, retko sretanim u literaturi , a 
i dobro uklapajućim , iz nekog drugačijeg ugla u ono čime se ceo prethodni tekst bavi. 
 
Nakon dosta muka gde staviti tačku u diskusijama o prethodnim pitanjima i kako završiti 
ovaj tekst, odluka je pala na jednu od ideja  Bašlara,G. iz njegove knjige: „ Novi naučni 
duh“koja se odnosi na pokušaj d au pomenutoj knjizi naunču misao uhvati bu njenoj 
dijalektici i da pokaže njenu suštinsku novinu, a ona  se sastoji u ideji da nauka nikada 
nije odgovarala nekom postojanom stanju, te da je zato po njemu opasno postulirati neku 
jedinstvenu epistemologiju. On smara da ne samo da istorija nauke pokazuje naizmenični 
ritam atomizma i energije, realizma i pozitivizma, diskontinuiteta i kontinuiteta, 
racionalizma i empirizma, ne samo da se psihologija naučnika u svakodnevnom radu klati 
izmedju istovetnosti zakona i raznolikosti stvari, već se naučna misao de jure i de facto 
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deli oko svake teme. Bašlar tako ističe da mu nije bilo teško da sastavi poglavlja koja 
ilustruju ovu dihotomiju. Mogao je , kako smatra , čak i dalje da ih usitnjava, i smatra da 
bi nam se tada naučna stvarnost ukazala kao tačka u kojoj se stiču dve filozofske  
perspektive, jer empirijska ispravka uvek pretpostavlja i teorijsku jasnoću; hemijsko telo 
prečišćavamo tako što bliže odredjujemo njegovu hemijsku funkciju; šro je ova funkcija 
jasnija to je telo koje ona označava čistije. 
 
Bašlar,G. se pita :Da li ova didajlektika u koju nas uvodi naučna pojava posavlja neki 
metafizički problem duhu sinteze? Ovo pitanje ni sam nije mogao da razjasni, ali je u 
svim spornim pitanjima naznačavao uslove za sinteze svaki put kada je pomirenje, 
eksperimentalno i teorijsko, bilo moguće. Ali mu ovo pomirenje uvek liči n akompromis. 
On smatra da ovo pomirenje ne ukida dualizam koji postoji u istoriji nauke, u samoj 
misli. Kada je reč o neposrednoj pojavi sve što izgleda dvojako možda i može da se 
zanemari; sve što se suprotstavlja istovetnosti pojave može da se pripiše prolaznim 
nijansama, trenutnim zabludama. Ali, samatra ovaj autor , to ne smemo činiti kada 
tragove ove dvosmislenosti nadjemo u naučnoj pojavi.Zato on i prelaže izvesnu 
pedagogiju dvosmislenosti kako bi se naučnom duhu dala gipkost potrebna za 
razumevanje novih učenja. Tako on smatra da bi u savremenu naučnu filozofiju trebalo 
uvesti odista nova  epistemološka rešenja. Jedno od njih je po njemu ideja da 
komplementarna obeležja neophodno postoje u suštini bića, suprotno prećutnom 
verovanju da je biće uvek što i znak jednakosti. Ako, je biće po sebi načelo koje može da 
opšti sa duhom- kao što neka materijalna tačka stupa u odnos sa prostorom preko 
odredjenog polja delovanja-ono ne može da bude simbol jedinstva. Rebalo bi , dakle, po 
njemu zasnovati izvesnu ontologiju komplementarnog koja bi bila dijalektička ali u 
manjoj meri nego što je to metafizika protivurečnog.(Bašlar,G., 1991.) 
 
Iako se većini naučnika koji se teško mire sa dihotomijama, dvosmislenošću, nerešenim 
situacijama i sl. čini ovakav stav prihvatljiv i mnogi se za njega zalažu, nakon svega 
pethodno rečenog , jasno je da se mi ne bismo mogli složiti s aovim. U prethodnim 
tekstovima(Gojkov,G., Uvod u pedagošku metodologiju,VŠV,Vršac,2005.) je ovo dosta 
eksplicirano. Ovde nam ostaje samo da dodamo da će nova vremena tragati za novim 
pristupima istraživanju, tragaće se za mogućnostima d a se jače , bliže pridje 
kompleknsoti pedagoških pojava. Sadanja rešenja, pa ni njihva komplementarnost ne 
verujemo da su konačno rešenje. 
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