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Несумњиво је да питања која се односе на педагогију, тј. образовање у ширем 
смислу, те њихова лица и наличја у пракси нису нова. Напротив – датирају од 
када процес преношења знања, а потом и формалних облика образовања, по-
стоји и чини се да током времена постају све бројнија.

Такође је непобитна чињеница да се свет у којем живимо, укључујући све 
области живота па и образовање, умногоме изменио и да се савремени настав-
ници, односно сви они који учествују у активностима које се односе на педа-
гошка и образовна питања, сусрећу са неким новим потребама – како оних са 
којима деле знање, тако и оних са којима посредно или непосредно сарађују. 
Наведено захтева, на својеврстан начин, континуиране и додатне напоре на-
ставника, ученика, као и свих других чинилаца, како би прилагођавање изазов-
ним околностима било што ефикасније, али и угодније.

Већ довољно турбулентном 21. веку, којег карактеришу брз проток ин-
формација, нова занимања, измењени облици комуницирања и сл. пандемија 
изазвана вирусом COVID-19, крајем 2020. године, придодала је нове особине 
на светском плану, које упознајемо, на које се навикавамо и са којима покуша-
вамо да научимо да живимо.

Књига Педагогија, образовање и пракса у тешким временима (Pedagogy, 
Education, and Praxis in Critical Times) настала је као резултат настојања међу-
народне мреже учесника образовних процеса, истраживача (енг. PEP, Pedagogy, 
Education, Praxis network) да одговоре на бројна питања у вези са педагогијом, 
образовањем у целини, као и облицима његове примене у пракси који су се 
појавили током протеклих 15 година, са циљем да се, не само осветле бројни 
феномени који произилазе из оваквих питања, но и да се пружи помоћ и под-
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ршка – са теоријске и практичне стране – наставницима, ученицима, али и 
свим другим актерима који учествују у овој сфери живота и деловања човека. 
Премда књига иницијално није настала са циљем да анализира ситуацију коју 
је изазвала пандемија, свакако да је њен садржај вишеструко примењив и у но-
вонасталим околностима.

Прво поглавље Образовање за свет у којем вреди живети (Еducation for a 
World Worth Living In), аутора Кауко, Франциско и Мехон, најпре наглашава 
значај образовања за човека уопште, посебно се фокусирајући на то да обра-
зовање треба да чини добро појединцу и, истовремено, постављајући питања 
у вези са тим колико се образовање, оптерећено формалностима, измењеним 
вредностима и другим факторима, мењало и заправо успело да задржи своју 
исконски добру намеру. У овом поглављу се истовремено уводе сва централ-
на питања којима се књига бави – а то су – педагогија, образовање, билдунг 
(својеврсно лично и културолошко сазревање), чињење и (устаљена) пракса, те 
представља увод у све оно са чиме ће се читаоци касније сусрести, а што је, како 
је раније наговештено, резултат рада 23 међународна истраживача који су, на 
примеру више од 200 публикација, покушали да пронађу одговоре на нека од 
кључних, већ поменутих питања.

У другом поглављу, Шта је образовна пракса1 (What is Educational Praxis), 
Мехон и сарадници најпре диференцирају, уобичајено међусобно замењиве 
појмове чињење и пракса (енг. praxis VS practice) и, указујући на утицај поли-
тичко-моралне сфере на сферу образовања, осветљавају са више страна појам 
образовне праксе, говоре о њеном потенцијалу, учесницима, историјату, као и 
питањима морала и правде у њеним свакодневним појавним облицима. Узи-
мајући у обзир условљеност образовне праксе у свеопштем контексту, кроз по-
главље се наглашава њена трансформишућа природа, посебно важна у времену 
у којем живимо. 

Кауко, Вилкинскон и Лангелоц кроз поднаслов Истраживања која олак-
шавају спровођење праксе и њен развој (Research that Facilitates Praxis and Praxis 
Development) илуструју стубове различитих истраживања, односно приступа 
који су довели или, пак, могу довести до лакшег, најпре разумевања, а потом 
и имплементације жељених корака у образовној пракси. Наглашавајући да ис-
траживања у вези са образовном праксом, која се могу заснивати на разноли-
ким приступима, треба посебно да буду фокусирана на реалне могућности у 
датим образовним околностима, аутори закључују да би нове идеје, уз теорије и 
њима блиске приступе и методе, који до сада нису (довољно) „експлоатисани” 
без сумње довеле до развоја истраживања која се односе на образoвну праксу и, 
последично, до унапређивања саме праксе. 

1 Премда је указано на разлику између два појма, због погодности у српском језику кроз 
приказ се користи колокација образовна пракса (а не и образовно чињење). 
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Следи Критика и култивисање услова за образовну праксу (Critiquing and 
Cultivating the Conditions for Educational Praxis) поглавље у којем Харди и са-
радници описују услове на општем, светском, али и посебно образовном плану 
који својим постојањем снажно утиче на образовну праксу и њен развој. Такође, 
аутори настоје да утврде како се, у различитим националним околностима које 
су подложне општим, неизбежним утицајима (миграције, глобално загревање 
и сл.), као и особеностима за ту територију (друштвене, економске, политичке 
прилике) интерпретира и спроводи образовна пракса. И поред околности које 
дефинишу чиниоци на макро и микро плану, закључује се да примери добре 
праксе, који се могу пронаћи на бројним местима, остављају простора за опти-
мизам и могу послужити у сврху даљег развоја.

У поглављу које је насловљено Подучавање као педагошка пракса (Teaching 
as Pedagogical Praxis) Кемис и сарадници, кроз примере који илуструју подуча-
вање од најмлађег узраста, преко основне и средње школе, до високошколског 
образовања и разноликог обучавања које припада домену дошколовавања, од-
носно усавршавања, покушавају да разјасне бројне припадајуће појмове. Без 
обзира на форме и ниво образовања, сигурно је да је спона између процеса по-
дучавања и учења, односно веза између наставника и ученика нераскидива и је-
дина која омогућава успех и представља, истовремено, стуб педагошке праксе.

У шестом поглављу, названом Лидерство као заједничка образовна прак-
са која трансформише (Leading as Shared Transformative Educational Practice), 
Едвардз-Гроуз, Вилкинсон и Мехон разматрају феномен лидерства у домену 
образовања из перспективе различитих, како локалних, националних, тако и 
међународних миљеа. Подсећајући нас на то да је лидерство на својеврстан на-
чин неодвојиви део образовних активности, а међу њима и активности које 
континуирано обављају наставници, аутори дају одговоре на питања која се од-
носе на сагледавање лидерства из различитих углова, на различитим нивоима 
и за различите намене, са циљем да се овај феномен, не само боље разуме, већ и 
примени као нешто што делимо са другима, у сврху свеопште трансформације, 
односно бољитка. 

О важности сарадње, а надовезујући се на претходну тему која се тиче 
размена у професионалном контексту, говоре Олин и сарадници у поглављу 
под насловом Колаборативним професионалним учењем ка променама у об-
разовној пракси (Collaborative Professional Learning for Changing Educational 
Practices). Аутори се фокусирају на учење, тј. усавршавање наставника, руко-
водилаца и других учесника образовног процеса, са циљем да се утврде њихо-
ви ставови, као и облици усавршавања. Њихова искуства на овом путу, како и 
аутори закључују, несумњиво могу допринети бољем разумевању различитих 
појмова и унапређивању праксе на плану образовања и усавршавања током 
целог живота. 
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Последње, али не и најмање важно поглавље, симболично названо Кризна 
пракса за кризна времена (Critical Praxis for Critical Times) јесте место са којег 
Питри, Кемис и Едвардз-Гроуз „враћају рефлекторе” на све дотад изречено – уз 
наглашавање специфичности савременог света у којем живимо и образујемо 
се, са аспекта економског, друштвеног, политичког и другог развоја и изазова 
који га прате. Одражавајући карактер ПЕП мреже (PEP network) чији је рад до-
вео до стварања нових компонената ове књиге, завршне напомене су, такође, 
микро и макро оријентисане и у њима се аутори снажно залажу за усмеравање 
образовног циклуса на такав начин да се може искористити његов пун потен-
цијал и да он може постати велика подршка свима који у њему учествују. 

Имајући у виду речено, може се закључити да књига Педагогија, образо-
вање и пракса у тешким временима (Pedagogy, Education, and Praxis in Critical 
Times) представља не само вредан приказ налаза до којих је дошла међународ-
на мрежа истраживача у вези са важним питањима која се тичу педагогије и об-
разовања у целости, но може бити и својеврсна полазна тачка свим учесницима 
образовног циклуса за будућу трансформацију активности у овој области. 
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