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До пРИ ноС пРа во Слав нЕ вјЕ Ро на у кЕ 
ваС пИт но-обРа зов ном пРо цЕ Су  

у бо СнИ И ХЕР цЕ го вИ нИ

Ап стракт: Од вра ћа ња Пра во слав не вје ро на у ке у 
школ ски си стем Бо сне и Хер це го ви не 1991. го ди не, па 
до да нас, она те жи да се у пот пу но сти ин те гри ше у 
вас пит нообра зов ни про цес и до при не се ње го вом раз
во ју. Пре ма оп штим и по себ ним ци ље ви ма Пра во слав
не вје ро на у ке уче ни ци не упо зна ју и усва ја ју са мо вјер
ске са др жа је, већ се исто вре ме но под сти че мо рал ни и 
кул ту ро ло шкосо ци јал ни раз вој мла де лич но сти, гдје 
се раз ви ја ју осо би не дру штве но при хва тљи вих нор
ми по на ша ња, ко је их усмје ра ва ју и оспо со бља ва ју за 
сље де ћи сте пен са зри је ва ња и уз ра ста ња. Та ко ђе, оп
шти и по себ ни ци ље ви на ста ве Пра во слав не вје ро на
у ке до пу њу ју ци ље ве и за дат ке основ ног вас пи та ња и 
обра зо ва ња на под руч ју Бо сне и Хер це го ви не и зна чај но 
до при но се њи хо вом оства ре њу. Кроз са др жа је Пра во
слав не вје ро на у ке оства ру је се ко ре ла ци ја са на став
ним са др жа ји ма дру гих пред ме та, гдје до ла зи до по
себ но „опле ме ње не ко ре ла ци је на став них са др жа ја“ из 
је зи ка, исто ри је, ге о гра фи је, би о ло ги је, му зич ке кул
ту ре, ли ков не кул ту ре итд. На овај на чин под сти че 
се да уче ник кроз зна ње сти че увје ра ва ње и убје ђе ње, 
ко је ће до ве сти до спре ча ва ња и уни ште ња не га тив ног 
и де струк тив ног, гдје се гра ди до бро и ко ри сно, што је 
основ за на пре дак јед ног дру штва. 

Кључ не рије чи: Пра во слав на вје ро на у ка, вје ро у
чи тељ, лич но свје до че ње, ко ре ла ци ја.

Кра так исто риј ски пре глед раз во ја Пра во слав не вје ро на у ке 
у Бо сни и Хер це го ви ни и увод не на по ме не

Kao школ ски пред мет, Пра во слав на вје ро на у ка се у Бо сни и Хер-
це го ви ни под овим име ном по ја вљу је зва нич но кра јем XIX ви је ка, док 
се овај пред мет не што ра ни је, али и ка сни је, по ја вљу је и под раз ли чи-
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тим име ни ма као што су: Све ште на исто ри ја, Пра во слав на хри сти јан-
ска на у ка, Ка ти хи зис, На у ка о вје ри и мо ра лу итд. У то ври је ме за вјер-
ску на ста ву у основ ним шко ла ма штам па ни су и по себ ни уџ бе ни ци. 
Та ко је до да нас са чу ван и уџ бе ник за основ не шко ле у Ви ла је ту бо сан-
ском из 1868. го ди не под на зи вом Крат ка све ште на исто ри ја за основ
не шко ле. То ком анек си је Бо сне и Хер це го ви не од стра не Ау стро у гар-
ске мо нар хи је, као и за ври је ме Кра ље ви на СХС и Ју го сла ви је, на ста ва 
Пра во слав не вје ро на у ке се из во ди ла два пу та сед мич но. По за вр шет ку 
Дру гог свјет ског ра та вје ро на у ка је као пред мет 1946. го ди не из оп ште-
на из вас пит но-обра зов ног си сте ма у та да шњој На род ној Ре пу бли ци 
Бо сни и Хер це го ви ни (Лу кић 2011, 99).

Тек школ ске 1991/92. го ди не вра ће на је Пра во слав на вје ро на у ка, 
са оста ле дви је кон фе си о нал не вје ро на у ке, Ислам ском и Ка то лич ком, 
у школ ски си стем та да шње Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Бо сне и Хер це-
го ви не, као фа кул та ти ван пред мет, ко ји ни је ула зио у про сјек оцје на. 
По чет ком гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер це го ви ни, у мар ту школ ске 
1992/93. го ди не, Пра во слав на ве ро на у ка је до би ла ста тус ре дов ног на-
став ног пред ме та са ну ме рич ким оцје њи ва њем у школ ском си сте му 
Ре пу бли ке Срп ске. На кон ра та Пра во слав на вје ро на у ка се на под руч је 
Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не вра ћа у школ ске си сте ме по је ди них 
кан то на, па ра лел но са по врат ком прог на ног ста нов ни штва. На тај на-
чин Пра во слав на вје ро на у ка се пр во вра ћа у школ ски си стем Ли вањ-
ског и Ун ско-сан ског кан то на, а тек ка сни је у оста ле кан то не, док још 
ни је за жи вје ла у Бо сан ско-под рињ ском кан то ну. Ко ли ко год да је рат 
омео нор ма лан на став ни про цес, ипак је Срп ска пра во слав на Цр ква 
по ку ша ва ла да уна при је ди ре а ли за ци ју на ста ве Пра во слав не вје ро-
на у ке и по бољ ша рад вје ро у чи те ља. Осим Срп ске пра во слав не Цр кве 
и над ле жне про свјет не ин сти ту ци је су же ље ле да да ју свој до при нос 
у по ди за њу ква ли те та на ста ве Пра во слав не вје ро на у ке пре по зна ју ћи 
њен оп шти зна чај у вас пит но-обра зов ном про це су, као што је то при-
мјер у ве ћи ни зе ма ља окру же ња и Европ ске за јед ни це, а што је пре по-
ру чи ла и То лед ска де кла ра ци ја.

Ипак, ква ли тет вас пи та ња и обра зо ва ња не мо же се са гле да ти са мо 
из угла јед ног на став ног пред ме та, јед не шко ле или јед ног на став ни ка. 
Али, с дру ге стра не, ре а ли за ци ја сва ког на став ног пред ме та и те ка ко мо-
же да по ве ћа ни во укуп ног ква ли те та вас пи та ња и обра зо ва ња у јед ном 
школ ском си сте му. У том кон тек сту тре ба по сма тра ти на ста ву Пра во-
слав не вје ро на у ке и њен до при нос ква ли те ту вас пит но-обра зов ног про-
це са у Бо сни и Хер це го ви ни. Ме ђу тим, у овом ра ду ће се ин фор ма ци је 
и за кључ ци пр вен стве но од но си ти на Ре пу бли ку Срп ску и основ но обра-
зо ва ње, по што од укуп ног бро ја уче ни ка, ко ји су по ха ђа ли Пра во слав ну 
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вје ро на у ку школ ске 2018/19. го ди не у основ ним шко ла ма Бо сне и Хер-
це го ви не, 74134 уче ни ка је по ха ђа ло Пра во слав ну вје ро на у ку у Ре пу-
бли ци Срп ској, док је у Ди стрик ту Брч ко по ха ђа ло 2174 уче ни ка, а све га 
1027 уче ни ка по ха ђа ло је Пра во слав ну вје ро на у ку у Фе де ра ци ји Бо сне 
и Хер це го ви не. Број уче ни ка за Ре пу бли ку Срп ску се од но си на уче ни-
ке ко ји су по ха ђа ли Пра во слав ну вје ро на у ку пре ма на став ном пла ну, од 
дру гог до де ве тог раз ре да основ не шко ле. Са дру ге стра не Пра во слав-
на вје ро на у ка, са оста лим вје ро на у ка ма, вра ће на је у сред њо школ ски 
си стем Ре пу бли ке Срп ске школ ске 2018/19. го ди не, а у пр вом раз ре ду 
сред њих шко ла Пра во слав ну вје ро на у ку по ха ђа ло је 8173 уче ни ка, док је 
у сред њим шко ла ма Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не Пра во слав ну вје-
ро на у ку школ ске 2018/19. го ди не по ха ђа ло 310 уче ни ка.

Оп шти и по себ ни ци ље ви про гра ма  
Пра во слав не вје ро на у ке

Да би смо ра зу мје ли до при нос јед ног пред ме та у јед ном школ ском 
си сте му, по треб но је да де фи ни ше мо шта је и ко ли ки је ква ли тет ре а-
ли за ци је истог у том вас пит но-обра зов ном про це су. Ква ли тет је сте пен 
до ко јег скуп свој стве них ка рак те ри сти ка ис пу ња ва за хтје ве (ISO 9000, 
2015). Да кле, свој стве не ка рак те ри сти ке сва ког на став ног пред ме та 
тре ба да до стиг ну сте пен или ни во ко јим ће се обез би је ди ти ква ли те-
тан вас пит но-обра зов ни рад. За ква ли те тан вас пит но-обра зов ни рад, 
на пр вом мје сту, по треб но је да се де фи ни шу оп шти и по себ ни ци ље ви 
про гра ма, као и ја сни и пре ци зни ис хо ди. 

Оп шти и по себ ни ци ље ви про гра ма Пра во слав не вје ро на у ке су 
сље де ћи:

•	 да се уче ни ци уве ду у област ду хов но-вјер ског жи во та, са 
по себ ним освр том на Пра во слав ну хри шћан ску вје ру ко јој 
при па да ју;

•	 да уче ни ци по ста ну до бро и пра вил но ин фор ми са ни о Пра во-
слав ној вје ри у скла ду с њи хо вим ду хов ним и ин те лек ту ал ним 
уз ра стом, те да се у окви ру по ро ди це уво де у прак ти чан хри-
шћан ски жи вот;

•	 да се раз ви ја осје ћај лич не од го вор но сти и оба ве зе, да би се 
мо гли пра вил но опре ди је ли ти пре ма до бру и злу као основ ним 
мо рал ним ка те го ри ја ма;
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•	 да се уче ни ци раз ви ју у са мо свје сне и сло бод не лич но сти, од-
го вор не пред Бо гом и Цр квом као ду хов ном за јед ни цом ко јој 
при па да ју;

•	 да се раз ви ја код уче ни ка пра ви лан од нос пре ма по ро ди ци и 
дру штву, пре ма љу ди ма ко ји дру га чи је жи ве, ми сле и вје ру ју 
(при ре дио Лу кић 2016, 3). 

Ис хо ди уче ња из Пра во слав не вје ро на у ке, као и дру гих пред ме-
та, пра те оп ште и по себ не ци ље ве, те пре ци зно де фи ни шу шта уче ник 
тре ба да зна, ра зу ми је, ана ли зи ра, али и мо же оба вља ти за вр шет ком 
про це са уче ња од ре ђе ног зна њем, вје шти на ма и ком пе тен ци ја ма. Да-
кле, ис хо ди уче ња у Пра во слав ној вје ро на у ци де фи ни са ни су та ко да 
уче ни ци упо зна ју и усва ја ју основ не на став не са др жа је, али исто вре-
ме но да ути чу на оно што је у да на шње ври је ме по себ но ва жно, а у ве-
ли кој мје ри и за по ста вље но, а то је да под сти чу не са мо вјер ски, већ и 
мо рал ни, те кул ту ро ло шко-со ци о ло шки раз вој мла де лич но сти. 

Циљ основ ног вас пи та ња и обра зо ва ња у Ре пу бли ци Срп ској, ко ји 
се су штин ски не раз ли ку је мно го од ци ље ва у кан то ни ма Фе де ра ци ја 
Бо сне и Хер це го ви не и у Ди стрик ту Брч ко, је под сти ца ње цје ло ви тог 
и хар мо нич ног ин те лек ту ал ног, мо рал ног, фи зич ког, емо ци о нал ног и 
со ци јал ног раз во ја, са мо свје сног и не за ви сног, ини ци ја тив ног и од го-
вор ног уче ни ка спрем ног да учи, да бра ни и са дру гим уса гла ша ва сво-
је ста во ве, спо соб ног за на ста вак шко ло ва ња, ко ји зна да про на ла зи и 
при мје њу је зна ња, да кре а тив но ми сли и ства ра. 

С дру ге стра не, за да ци основ ног вас пи та ња и обра зо ва ња у Ре пу-
бли ци Срп ској су:

1. сти ца ње зна ња, вје шти на и спо соб но сти, те фор ми ра ње ста-
во ва, увје ре ња и си сте ма ври јед но сти нео п ход них за ак тив ну 
укљу че ност у жи вот по ро ди це и дру штва,

2. сти ца ње и раз ви ја ње кључ них ком пе тен ци ја по треб них за на-
ста вак шко ло ва ња и цје ло жи вот но уче ње,

3. раз ви ја ње ства ра лач ког, кре а тив ног и кри тич ког ми шље ња, те 
фор ми ра ње сви је сти отво ре не за но ве иде је и но ва зна ња,

4. раз ви ја ње и ње го ва ње основ них мо рал них ври јед но сти, ста во-
ва и од но са, ври јед но сти прав де, исти не, сло бо де, по ште ња и 
лич не од го вор но сти,

5. раз ви ја ње сви је сти о при пад но сти вла сти том на ци о нал ном и 
кул тур ном иден ти те ту, је зи ку и тра ди ци ји на на чин при мје рен 
ци ви ли за циј ским те ко ви на ма,
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6. ра зу ми је ва ње и ње го ва ње по тре ба за кул ту ром и очу ва њем 
на ци о нал ног кул тур ног на сље ђа и кул тур них до ба ра,

7. раз ви ја ње са мо по у зда ња, са мо по што ва ња, са мо кон тр о ле, спо-
соб но сти пре по зна ва ња сво јих емо ци ја и емо ци ја дру гих ли ца,

8. раз ви ја ње сви је сти о ва жно сти и по тре би чу ва ња соп стве ног 
здра вља, здра вог на чи на жи во та и фи зич ких спо соб но сти,

9. раз ви ја ње еко ло шке сви је сти и сви је сти о по тре би очу ва ња 
при род не и жи вот не сре ди не,

10. раз ви ја ње ко му ни ка ци о них спо соб но сти, то ле ран ци је, по што-
ва ња раз ли чи то сти и ми шље ња дру гих, те ње го ва ње дру гар ства 
и при ја тељ ства,

11. оспо со бља ва ње за кон струк тив но рје ша ва ње про бле ма и дје ло-
ва ње у ти му, те ства ра ње осје ћа ја за са рад њу и од го вор ност и

12. под сти ца ње и раз ви ја ње кул тур не, вјер ске, је зич ке и пол не 
рав но прав но сти и то ле ран ци је, те ем па ти је пре ма сла бим, 
ста рим и не моћ ним ли ци ма („За кон о основ ном вас пи та њу и 
обра зо ва њу“ 2017, 2).

Упо ре ђу ју ћи на ве де не ци ље ве и за дат ке основ ног вас пи та ња и 
обра зо ва ња у Ре пу бли ци Срп ској и кан то ни ма Фе де ра ци је Бо сне и Хер-
це го ви не, са оп штим и по себ ним ци ље ви ма на ста ве Пра во слав не вје-
ро на у ке до ла зи мо до за кључ ка да јед ни дру ге до пу њу ју и да ци ље ви 
на ста ве Пра во слав не вје ро на у ке зна чај но до при но се оства ре њу де фи-
ни са них ци ље ва и за да та ка основ ног вас пи та ња и обра зо ва ња. Но, то 
не зна чи да је сам по се би до стиг нут нај ви ши ни во ра да и ква ли те та у 
Пра во слав ној вје ро на у ци, већ на про тив, ово зах ти је ва ве ће за ла га ње, 
кре а тив ност, стал но пе да го шко-ди дак тич ко-ме то дич ко оспо со бља ва-
ње вје ро у чи те ља у је дин стве ном про це су на ста ве и вас пи та ња, ка ко би 
се ис пу ни ли ци ље ви и оства ри ли оче ки ва ни ис хо ди. 

Из во ри зна ња у Пра во слав ној вје ро на у ци

Да би се до сти гао нај ви ши ни во ра да у Пра во слав ној вје ро на у ци, 
са пе да го шког аспек та, по треб но је да се уна пре ђу ју у уса вр ша ва ју пр-
вен стве но из во ри зна ња у шко ли, а то су:

•	 на став ни про грам;
•	 ре а ли за ци ја на ста ве и ван на став них ак тив но сти (сек ци је, до-

дат на на ста ва, на ста ва у хра мо ви ма, при ро ди итд.);
•	 вје ро у чи тељ;
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•	 уџ бе ник, оста ла ли те ра ту ра и на став на сред ства (ау дио-ви зу-
ел не пре зен та ци је, струч не ин тер нет стра ни це, ка би не ти итд.).

На став ни про грам и ре а ли за ци ја на ста ве (са ван на став ним ак-
тив но сти ма) су пр ви и нај бит ни ји сег мент у до при но су Пра во слав не 
вје ро на у ке оп штем вас пит но-обра зов ном про це су. Али у ре а ли за ци ји 
на ста ве вје ро у чи те ље ва жи ва ри јеч ће ду го би ти не за мјен љи ва и не из о-
став на у на став ном про це су. Не ма на ста ве вје ро на у ке без жи ве ри је чи 
вје ро у чи те ља, али уло га вје ро у чи те ља ни је да то ком 45 ми ну та др жи 
са мо из ла га ње, ка зи ва ње, тј. пре да ва ње, већ да по у ча ва и свје до чи уче-
ни ци ма оно што из ла же, ка ко би они са вла да ли, усво ји ли и при ми је-
ни ли на став не са др жа је пред ви ђе не на став ним пла ном и про гра мом. 
Ве о ма је ма ло, па го то во да уоп ште и не ма, на став них пред ме та у ко-
ји ма на став ник тре ба да по свје до чи сво јим жи во том на став ни са др жај. 
Да кле, вр ло је ва жно да код вје ро у чи те ља по сто ји по ду дар ност из ме ђу 
ри је чи и дје ла, а да сво јим по на ша њем свје до чи оно о че му го во ри (Ка-
ме нов 2012, 27). По сто ја ње убје дљи вог тран сфе ра зна ња, по себ но лич
ним свје до че њем, омо гу ћа ва фор ми ра ње лич но сти са ин те лек ту ал ним, 
мо рал ним, естет ским и дру гим спо соб но сти ма. За то вје ро у чи тељ тре-
ба да по зна је са др жа је ра да, али и ме то дич ке осно ве ра да, те да пра ти 
рад и на пре до ва ње уче ни ка кроз чи тав основ но-школ ски про цес, што 
је на је дан на чин „при ви ле ги ја“, али исто вре ме но сво је вр сно оп те ре-
ће ње и оба ве за вје ро у чи те ља.

Да кле, вје ро у чи тељ не сми је да ба зи ра на ста ву на вер ба ли зму, већ 
да де мон стра ци ју и илу стра ци је ускла ди са са др жа ји ма уче ња, гдје се 
све де мон стри ра и илу стру је уче ни ци ма, што је у на ста ви Пра во слав-
не вје ро на у ке ускла ђе но са до бро кон ци пи ра ним и об ра ђе ним ин тер-
ак тив ним уџ бе ни ци ма и рад ним све ска ма. 

Уџ бе ник, као и оста ла ли те ра ту ра, су по себ но ва жни из во ри зна-
ња без ко јих је ре а ли за ци ја на ста ве би ло ко јег пред ме та, па и Пра во-
слав не вје ро на у ке, не из во дљи ва. По ред са др жа ја ко ји су у уџ бе ни ци ма 
ускла ђе ни са ис хо ди ма На став ног про гра ма, из у зет на па жња усмје ре-
на је на из глед уџ бе ни ка, тј. на ње гов ви зу ел ни из ра жај, гдје су ис по-
што ва ни нај ва жни ји ди дак тич ки за хтје ви код из ра де истих. 

Сто га су уџ бе ни ци Пра во слав не вје ро на у ке при ла го ђе ни уз ра сту 
уче ни ка, бо га ти илу стра ци ја ма, ко је до пу њу ју пи са не са др жа је, ин те-
ре сант ним за да ци ма и пи та њи ма за уче ни ке, али и са др жа ји ма као 
што су: не по зна те ри је чи и пој мо ви, за оне ко ји же ле да зна ју ви ше, 
за ни мљи во сти итд. А све је то ура ђе но са ци љем ка ко би уче ни ци лак-
ше са вла да ли пред ви ђе не на став не са др жа је, са ви ше ин те ре со ва ња и 
трај ни јим зна њи ма, да се до при не се ког ни тив ном раз во ју лич но сти и 
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код уче ни ка оства ри ин те ре со ва ње за вје ро на у ку у на став ним и ван на-
став ним ак тив но сти ма. 

Ка ко би се дао исти зна чај свим уче ни ци ма, не бит но на њи хо ве 
спо соб но сти и смет ње у раз во ју, из ра ђе ни су 2019. го ди не ау дио-уџ-
бе ни ци за основ ну шко лу из Пра во слав не вје ро на у ке, ка ко сла бо ви ди 
и сли је пи уче ни ци не би би ли за по ста вље ни у из у ча ва њу овог пред-
ме та. Та ко ђе су и рад не све ске, ко је се ко ри сте у раз ред ној на ста ви, 
до при ни је ле уна пре ђе њу ква ли те та на ста ве Пра во слав не вје ро на у ке, 
те су сво јом кон цеп ци јом и са др жа јем при ву кле ин те ре со ва ње мно гих 
про фе со ра раз ред не на ста ве, али и про фе со ра дру гих пред ме та. За до-
вољ ство вје ро у чи те ља уво ђе њем рад них све са ка у раз ред ној на ста ви и 
по тре ба уво ђе ња истих у пред мет ној на ста ви са гле да на је у „Ан ке ти о 
ква ли те ту На став ног про гра ма, уџ бе ни ка и рад них све са ка из Пра во-
слав не вје ро на у ке у основ ној шко ли“ про ве де ној ју на 2017. го ди не, а 
ре зул та ти су при ка за ни у Гра фи ко ну 1 и 2. 

Гра фи кон 1. За до во љан/За до во љна сам уво ђе њем рад них све са ка из Пра во слав
не вје ро на у ке у на ста ву и оне мо гу да учи не на ста ву Пра во слав не вје ро на у ке 
ин те ре сант ни јом и са др жај ни јом

Ка ко мо же мо ви дје ти у Гра фи ко ну 1, нај ве ћи број вје ро у чи те ља 
се из ја снио да се у пот пу но сти сла жу са уво ђе њем рад них све са ка из 
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Пра во слав не вје ро на у ке у на ста ву и са гла сни су да оне мо гу на ста ву 
Пра во слав не вје ро на у ке учи ни ти ин те ре сант ни јом и са др жај ни јом.

Гра фи кон 2. Ко ри сно је да рад не све ске из Пра во слав не вје ро на у ке по сто је у 
пред мет ној на ста ви

У Гра фи ко ну 2 мо же мо уо чи ти да се нај ве ћи број вје ро у чи те ља 
(њих 88, 55%) из ја снио ка ко је ко ри сно да рад не све ске из Пра во слав-
не вје ро на у ке по сто је и у пред мет ној на ста ви. За не мар љив је број вје-
ро у чи те ља (8,85%) ко ји сма тра да рад не све ске из Пра во слав не вје ро-
на у ке ни су по треб не у пред мет ној на ста ви.

Пра во слав на вје ро на у ка и мо рал но вас пи та ње уче ни ка

Све оста ле ак тив но сти, као што су вје ро у чи те љев прак тич ни рад, 
за јед нич ке ак тив но сти вје ро у чи те ља и уче ни ка, али и са мо ста лан рад 
уче ни ка, омо гу ћа ва ју сти ца ње зна ња, фор ми ра ње по зи тив них ка рак-
тер них осо би на уче ни ка, али и ко о пе ра тив не спо соб но сти уче сни ка 
вас пит но-обра зов ног про це са. Сто га се ис по ста вља да на ста ва Пра во-
слав не вје ро на у ке има и на ро чи то ва жну уло гу у со ци ја ли за ци ји уче
ни ка, јер уче ни ци кроз овај пред мет по себ но раз ви ја ју осо би не дру-
штве но при хва тљи вих нор ми по на ша ња. Вје ро у чи тељ пра ти раз вој и 
со ци ја ли за ци ју уче ни ка, као што смо на ве ли, кроз чи та во основ но вас-
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пи та ње и обра зо ва ње, те има при ли ку да их во ди, усмје ра ва, под сти че 
и оспо со бља ва за сље де ћи сте пен са зри је ва ња и уз ра ста ња. А основ но 
школ ски пе ри од уз ра ста је мо жда кључ ни сте пен у фор ми ра њу зре ле 
лич но сти, гдје вје ро у чи тељ уз пра ви лан од нос и искрен и пре дан рад 
мо же на нај бо љи на чин да пре не се на уче ни ка ду хов не, со ци јал не, мо-
рал не, ко му ни ка циј ске и оста ле спо соб но сти. 

Кроз ре а ли за ци ју пред ме та Пра во слав не вје ро на у ке при мар ни 
циљ је сте да се до би ју од ре ђе ни по да ци, ин фор ма ци је о вје ри и Бо гу, 
али се под ра зу ми је ва да то уче ник кон крет но при ми је ни у жи во ту. Јед-
но став ни је ре че но, уче ње о вје ри не мо же би ти све де но на чи ње ни цу 
и по да так, већ је то ис ку ство ко је тре ба жи вје ти и свје до чи ти. Да кле 
циљ Пра во слав не вје ро на у ке ни је са мо ре ли ги о зна кул ту ра, ни је пр-
вен стве но зна ње (ин те лек ту ал но) о Бо гу, не го жи вот са Бо гом и у Бо гу. 
Сто га је до не кле ра зу мљи во ту ма че ње да пред мет Ме то ди ка вје ро на у ке 
тре ба у до број ме ри да бу де „скри ве ни ку ри ку лум (им пли цит на пе да-
го ги ја)“, што је ње но по ље ис тра жи ва ња нај бли же умјет но сти, а ме то-
де и сред ства у са зна ва њу овог пред ме та су ви ше есте тич ке и емо тив не 
(Гра о рац 1997, 371). Вла ди ка Ата на си је (Јев тић) ка же: „Не сми је би ти 
са мо уче ње у учи о ни ци на ча су, „пу ње ње гла ве“ од ре ђе ним зна њи ма, 
све јед но вјер ским или ре ли ги о зним, не го исто вре ме но и опле ме њи ва-
ње ср ца, са вје сти и ду ше дје це, уз ак тив но уче шће у жи во ту и тај на ма 
Цр кве. По треб но је, да кле, ум но, ср дач но, ка рак тер но под ви жнич ко 
и ли тур гиј ско обра зо ва ње и из гра ђи ва ње де це“ (Јев тић 1998, 14). Та-
ко ђе, да нас се мно ги пи та ју о сми слу и ци љу сви је та и жи во та, као и 
ка ко тре ба да жи ви мо у овом сви је ту. Вје ро на у ка је је дан од ри јет ких, 
а мо жда и је ди ни школ ски пред мет, ко ји да је упра во од го во ре на та 
пи та ња. По што чо вјек по сво јој при ро ди ни је са вр ше но би ће, а ту не са-
вр ше ност Бог је на док на дио сло бо дом, сто га он по сво јој при ро ди има 
пси хич ке тен ден ци је ко је га ву ку на до бро и на зло. Да на шњи на став-
ни пла но ви и про гра ми су кон ци пи ра ни та ко да су школ ски пред ме ти 
углав ном ин ди фе рент ни пре ма тим тен ден ци ја ма. На тај на чин са др-
жа ји Пра во слав не вје ро на у ке пру жа ју оп ти ми стич ки по глед на сви јет 
и жи вот ко ји не мо же да за ми је ни ни је дан дру ги пред мет или на у ка. 
На рав но, не тре ба оче ки ва ти да ће вје ро на у ка ау то мат ски учи ни ти да 
сва ко зло не ста не, јер пра во слав на или вјер ска пе да го ги ја ни је тех ни-
ка, ње ни ре зул та ти су вр ло ре ла тив ни и за ви се од мно гих окол но сти. У 
том кон тек сту Све ти Јо ван Крон штат ски ка же: „Ви учи те мно ге стра не 
је зи ке, то је до бро. Али тра жи те, при је све га, да из у чи те је зик љу ба ви, 
тај жи ви, нај и зра зи ти ји је зик. Без ње га сви стра ни је зи ци вам до но се 
ма ло до би ти. За то се тру ди те, тра жи те, по ред свег спо ља шњег зна ња, 
да уз на пре ду је те у том уну тра шњем зна њу ср ца: у ње жно сти, сми ре њу, 



412

Теолошки погледи / Theological Views LIII (2/2020)

по слу шно сти и стр пље њу, са о сје ћа њу и спрем но сти да по мог не те, у 
са мо са вла ђи ва њу и са мо о дри ца њу, у на у ци — да ср це чи сти те од свих 
не чи стих, не и сти ни тих и на о па ких ми сли, у ве ли ко ду шно сти пре ма 
људ ским сла бо сти ма. Ако уз на пре ду је те у овој уну тра шњој на у ци, он-
да ће те и у спо ља шњој на у ци има ти пун успјех. Док, ако не ко са би-
ра зна ње, а не до стој но жи ви, тај до жи вљу је — при је на за до ва ње, не го 
на пре до ва ње“ (Се ла ври 1989, 25). Упра во ове ри је чи су смјер ни це за 
на ста ву Пра во слав не вје ро на у ке и пе да го шко-мо рал ни при ступ вје ро-
у чи те ља пре ма уче ни ци ма.

Сва ко дру штво из гра ђу је сво је кон цеп ци је мо рал не лич но сти, а 
под мо рал ним вас пи та њем се под ра зу ми је ва ор га ни зо ван про цес фор-
ми ра ња мо рал не лич но сти, мо рал них осо би на и ка рак те ри сти ка уче-
ни ка у шко ли, по ро ди ци, спор ту, сло бод ним жи вот ним ак тив но сти ма, 
дру штву, тј. уоп ште у за јед ни ци. Ов дје не мо же мо да из дво ји мо из град-
њу мо рал не сви је сти; до жи вља ва ње мо рал них осје ћа ња и оспо со бља-
ва ње за мо рал но по на ша ње, по го то во у мул ти кул ту рал ном и мул ти ре-
ли гиј ском дру штву. Кроз мо рал но вас пи та ње се по себ но па зи на од нос 
уче ни ка пре ма за јед ни ци у ко јој жи ви, од нос пре ма дру гим љу ди ма, 
ре ли ги ја ма и кул ту ра ма, али и од нос пре ма са мом се би, по што ко не 
упо зна се бе, не мо же да ра зу ми је дру го га. Та ко ђе се на овај на чин код 
уче ни ка раз ви ја ју по себ не ка рак тер не осо би не, што се не успи је ва у 
ре а ли за ци ји дру гих пред ме та, а то су: вје ра, по вје ре ње, пра вед ност, 
скром ност, све тост, по у зда ност, при ја тељ ство, ду ше бри жни штво, од-
луч ност, од ва жност, упор ност итд. Кроз ова кав при ступ под сти че се 
код уче ни ка да кроз зна ње, сти че увје ра ва ње и убје ђе ње, ко је ће до ве-
сти до спре ча ва ња и уни ште ња оно га не га тив ног и де струк тив ног, гдје 
се гра ди до бро и ко ри сно, што је основ за на пре дак јед ног дру штва тј. 
без че га јед но дру штво не мо же да оп ста не и на пре ду је. 

Сто га је уло га Пра во слав не вје ро на у ке у раз во ју мо рал не лич но-
сти пра во слав них уче ни ка у Бо сни и Хер це го ви ни не за мјен љи ва, а што 
по твр ђу ју оп шти и по себ ни ци ље ви про гра ма Пра во слав не вје ро на ке. 
Од ре ђе ни пред ме ти као што су: По зна ва ње при ро де и дру штва, Де мо-
кра ти ја и људ ска пра ва, Вас пит ни рад у одје љењ ској за јед ни ци (ВРОЗ) и 
слич но, у сво јим ци ље ви ма та ко ђе пред ви ђа ју раз ви ја ње осје ћа ја лич не 
од го вор но сти и оба ве зе код уче ни ка, раз ви ја ње са мо свје сне и сло бод-
не лич но сти, као и раз ви ја ње пра вил ног од но са пре ма по ро ди ци и дру-
штву, пре ма љу ди ма ко ји дру га чи је жи ве, ми сле и вје ру ју. Али углав ном 
се ови ци ље ви сво де на те о риј ско дје ло ва ње, без ем пи риј ске ре ал но сти. 

То ком ре а ли за ци је Пра во слав не вје ро на у ке и у про це су вред но ва-
ња ра да уче ни ка се та ко ђе вред ну је ем пи риј ско оства ри ва ње на ве де-
них ци ље ва, а пре ко њих и де фи ни са них ис хо да, што на по се бан на чин 
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до при но си мо рал ном и со ци јал ном раз ви ја њу мла де лич но сти, али и 
до при но си ства ра њу оп ште по вољ не ат мос фе ре у ши рем сми слу.

Ко ре ла ци ја на став них са др жа ја  
— „опле ме ње на ко ре ла ци ја“

Пре ма пра во слав ној тра ди ци ји се не при хва та да ин те лек ту ал но 
зна ње ис кљу чу је уз ра ста ње у вјер ском жи во ту, уче шће у жи во ту за-
јед ни це, у овом слу ча ју Цр кве. Зна ње не ства ра по дво је ност од уче-
шћа у цр кве ном жи во ту, па ни је сво је вр сни ели ти зам, већ на про тив, 
по тре ба. Кроз са др жа је Пра во слав не вје ро на у ке не из у ча ва мо са мо 
вјер ске са др жа је, већ са др жа је и дру гих пред ме та, гдје до ла зи до по-
себ не „опле ме ње не ко ре ла ци је на став них са др жа ја“ из је зи ка, исто-
ри је, ге о гра фи је, би о ло ги је, му зич ке кул ту ре, ли ков не кул ту ре итд. 
Ов дје је ри јеч о сво је вр сној пред мет ној, кул ту ро ло шкој и со ци о ло-
шкој ко ре ла ци ји ко ја ука зу је, али и по твр ђу је ка ко су све кул ту ре и 
ци ви ли за ци је на ста ле на те ме љи ма свјет ских ре ли ги ја. Сто га је Бо-
сна и Хер це го ви на упра во при мјер гдје се не са мо да пре пли ћу, већ и 
са про жи ма ју, три на ро да и три кул ту ре, кроз три ре ли ги је. До при нос 
Пра во слав не вје ро на у ке, са оста ле дви је кон фе си о нал не вје ро на у ке, 
Ислам ском и Ка то лич ком, је сте да се на нај бо љи на чин „вјер ска и 
кул тур на тра ди ци ја“ пред ста ви и пре не се уче ни ци ма.

Та ко ђе, вје ро у чи тељ кроз вје ро на у ку има мо гућ ност да пред ста-
ви уче ни ци ма ком плет ну сли ку сви је та, жи во та и са зна ња, те на тај 
на чин чи ни ко ре ла ци ју, али и ин те гри ше са др жа је вје ро на у ке и раз-
ли чи тих пред ме та. Он кроз ова кав рад мо же да по ми ри, на из глед 
про ти вр јеч но сти из ме ђу: вје ре и зна ња, ра ци о нал ног и ира ци о нал-
ног, мо ра ла и прак се, не ре ал ног и ствар ног, чи ње ни це и мо гућ но сти. 
Кроз на ста ву вје ро на у ке вје ро у чи тељ тре ба да по зо ве на за јед ни штво 
и ди ја лог лич но сти, али и на „је дин ство и цје ло ви тост спо зна је кроз 
син кре тич ко про жи ма ње на став них са др жа ја раз ли чи тих пред ме та“. 
Вје ро у чи те љу се пру жа је дин стве на мо гућ ност да ја сним из бо ром 
од но са, ко је же ли мо да ис пи ту је мо, ри је ши мо да ли се кре ће мо у 
про сто ру „при род них на у ка гдје вла да ју ка у зал не ве зе, дру штве них 
на у ка гдје вла да ју ра зло жне ве зе, ре ли ги је и умјет но сти гдје су ре ла-
ци је пси хо ло шки мо ти ви са не“. Вје ро у чи тељ је ту да под сје ти на све 
те раз ли ке и да их по том сво јим ар гу мен ти ма и ста во ви ма раз ло жи 
до пот пу не син те зе и ин те гра ци је у јед ном је дин стве ном по гле ду на 
сви јет и тво ре ви ну (Ђор ђе вић 2011, 42; 46).



414

Теолошки погледи / Theological Views LIII (2/2020)

Умје сто за кључ ка

Не из о став но је на по ме ну ти да ква ли тет вас пит но-обра зов ног про-
це са у шко ли, у ши рем сми слу, не за ви си са мо од На став ног пла на и 
про гра ма, на став ни ка и уџ бе ни ка, већ и од фи нан си ра ња и упра вља-
ња шко лом. Пра во слав на вје ро на у ка, као што смо по ка за ли, да је свој 
до при нос вас пит но-обра зов ном про це су, те по ве ћа ва ква ли тет ра да у 
шко ли, од го вор ним при сту пом вје ро у чи те ља, аде кват ном при мје ном 
уџ бе ни ка и ре а ли за ци јом на став ног про гра ма. Ме ђу тим, Срп ска пра-
во слав на Цр ква не ути че на фи нан си ра ње ра да шко ле и упра вља ње 
у ра ду шко ле, али ако се то по сма тра у ши рем сми слу, ви дљи во је да 
игра зна чај ну уло гу у оства ре њу уче нич ких по стиг ну ћа и оства ру је 
зна чај не ре зул та те у кул тур ној и јав ној дје лат но сти сва ке шко ле, као 
што су при мјет ни по ма ци у ства ра њу по зи тив не и при јат не ат мос фе ре 
у шко ли. Те шко је на ћи кул тур но-јав но де ша ва ње у шко ли са под руч ја 
Ре пу бли ке Срп ске, а да у исто ни су укљу че ни вје ро у чи те љи или пред-
став ни ци Срп ске пра во слав не Цр кве, али и дру гих вјер ских за јед ни ца.

Пре ма ана ли за ма и про цје на ма Ми ни стар ства про свје те и кул ту-
ре Ре пу бли ке Срп ске, Ре пу блич ког пе да го шког за во да, епар хиј ских 
из вје шта ја са под руч ја Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не, али и пре ма 
ста во ви ма ме ђу на род них ин сти ту ци ја из под руч ја обра зо ва ња, с пра-
вом мо же мо за кљу чи ти да се Пра во слав на вје ро на у ка ин те гри са ла 
у школ ски-обра зов ни си стем и кроз по ме ну те сег мен те до при но си 
ње ном уна пре ђе њу. Та ко ђе, рав но мјер но пар ти ци пи ра у вас пит но-
обра зов ном про це су основ них, а од школ ске 2018/19. го ди не и свих 
сред њих шко ла Бо сне и Хер це го ви не, по што је од школ ске 2018/19. 
го ди не вје ро на у ка, са јед ним ча сом сед мич но, вра ће на у сред њо-
школ ски си стем Ре пу бли ке Срп ске.

Уче ни ци углав ном из ра жа ва ју по зи тив не ста во ве пре ма вје ро на у-
ци, што по твр ђу је и про це нат уче ни ка ко ји су за вр ши ли основ ну шко-
лу у Ре пу бли ци Срп ској и опре ди је ли се за Пра во слав ну вје ро на у ку у 
пр вом раз ре ду сред ње шко ле. За Пра во слав ну вје ро на у ке у сред њим 
шко ла ма Ре пу бли ке Срп ске школ ске 2018/19. го ди не опре ди је ли ло се 
83% уче ни ка, а 5% уче ни ка по ха ђа Ислам ску и Ка то лич ку вје ро на у ку, 
док се све га 12% уче ни ка опре ди је ли ло за Кул ту ру ре ли ги ја. Да кле, 
укуп но се 88% уче ни ка опре ди је ли ло за јед ну од три кон фе си о нал не 
вје ро на у ке. Пре ма ан ке ти из 2002. го ди не 9% ис пи та ни ка се из ја сни ло 
да је уво ђе ње вје ро на у ке у сред ње шко ле Ре пу бли ке Срп ске „штет на“ 
иде ја, а на пи та ње: Да ли би умје сто вје ро на у ке у основ не шко ле тре ба ло 
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уве сти пред мет Исто ри ја ре ли ги ја? 14% ис пи та ни ка се из ја сни ло да 
тре ба (Кр не та 2002, 77). Упо ре ђу ју ћи опре дје ље ње уче ни ка за јед ну од 
три кон фе си о нал не вје ро на у ке у сред њим шко ла ма Ре пу бли ке Срп-
ске школ ске 2018/19. го ди не и ан ке ту из 2002. го ди не за кљу чу је мо да 
су по да ци ве о ма при бли жни и ин те ре со ва ње за вје ро на у ку не опа да. 
Та ко ђе, ви дљи во је по вољ но рас по ло же ње јав но сти за овај пред мет и 
по ред кри тич ких ста во ва не ких не вла ди них ор га ни за ци ја, а на ше ми-
шље ње је да по је ди не не вла ди не ор га ни за ци је ни су у пот пу но сти упо-
зна те са ци ље ви ма и за да ци ма Пра во слав не вје ро на у ке. Све на ве де но 
оба ве зу је оне ко ји уче ству ју у кре а ци ји и ре а ли за ци ји на ста ве Пра во-
слав не вје ро на у ке, да ра де на ње ном уна пре ђе њу и оса вре ме њи ва њу, 
а што ће још ви ше до при ни је ти ква ли тет ни јем све у куп ном вас пит но-
обра зов ном про це су.

Гра фи кон 3. Про це нат уче ни ка ко ји су по ха ђа ли Пра во слав ну, Ка то лич ку и 
Ислам ску вје ро на у ку у Ре пу бли ци Срп ској школ ске 2018/19. го ди не (основ на 
шко ла)
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Гра фи кон 4. Про це на та уче ни ка ко ји су по ха ђа ли Вје ро на у ку (Пра во слав ну, 
Ка то лич ку и Ислам ску) и Кул ту ру ре ли ги ја у пр вом раз ре ду сред њих шко ла Ре
пу бли ке Срп ске школ ске 2018/19. го ди не

У Гра фи ко ни ма 3 и 4 мо же мо уо чи ти да се уче ни ци основ них и 
сред њих шко ла у Ре пу бли ци Срп ској углав ном опре дје љу ју са из у ча-
ва ње јед не од три кон фе си о нал не вје ро на у ка.

На кра ју се мо же кон ста то ва ти да Пра во слав на вје ро на у ка има 
свој исто риј ски кон ти ну и тет, пе да го шко-ди дак тич ки и ме то дич ки раз-
вој, ци ље ве и за дат ке, али и дру штве ну по тре бу за бу ду ће ври је ме. 

* * *
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con tRi bu tion of oRt Ho dox 
Re li gi o uS edu ca tion  

to tHe edu ca ti o nal pRo ceSS  
in bo Snia and HeR ze go vi na 

Sla vo ljub I. Lu kić
Pe da go gi cal In sti tu te of the Re pu blic of Srp ska.
Ba nja Lu ka

Sum mary: Sin ce its re turn to the school system in Bo
snia and Her ze go vi na in 1991 and to da te, Ort ho dox re
li gi o us edu ca tion has stri ven to wards full in te gra tion in to 
the edu ca ti o nal system and ma king a con tri bu tion to its 
de ve lop ment. The ge ne ral and spe cial go als of Ort ho dox 
re li gi o us edu ca tion are not only for stu dents to get ac qu
a in ted and ac qu i re re li gi o us con tents, but to sti mu la te 
mo ral and cul tu ralso cial de ve lop ment of young per so na
li ti es too, whe reby so ci ally ac cep ta ble norms of be ha vi o ur 
are de ve lo ped which gu i de and pre pa re them for the next 
le vel of ma tu ring and gro wing up. Li ke wi se, the se go als 
amend the aims and tasks of the pri mary edu ca tion on 
the ter ri tory of Bo snia and Her ze go vi na and sig ni fi cantly 
con tri bu te to the ir re a li sa tion. Con tents of the Ort ho dox 
re li gi o us edu ca tion fa ci li ta te the cor re la tion with ot her su
bjects, thus cre a ting an “en ric hed cor re la tion of te ac hing 
con tents” in lan gu a ges, hi story, ge o graphy, bi o logy, mu sic, 
vi sual arts, etc. In this way the stu dent is en co u ra ged to 
use know led ge to ac qu i re be li efs and con vic ti ons which will 
lead to the pre ven tion and an ni hi la tion of the ne ga ti ve and 
de struc ti ve, the reby bu il ding the good and use ful, which is 
the ba sis for the pro gress of a so ci ety.

Key words: Ort ho dox re li gi o us edu ca tion, re li gion te ac
he rs, per so nal te sti mony, cor re la tion.


