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Програм реформе средњег стручног образовања на проби у 
школама од септембра 2004. године 

Реформисане стручне школе требало би да олакшају запошљавање, али и да омогуће 
наставак школовања онима који то желе 

 
Програм реформе средњег стручног образовања у Србији реализује се од августа 2003. године. 
Покренут је на иницијативу републичког Министарства просвете и спорта, а подржан од стране 
Европске уније која је преко Европске агенције за реконструкцију за реализацију Програма обезбедила 
13 милиона евра. Овај пилот програм, на неки начин,  представља тест реформе комплетног средњег 
стручног образовања у нашој земљи чије је спровођење, према плановима Министарства просвете 
предвиђено за 2007. годину.  
У Програм је, по избору Министарства просвете и спорта, укључено 50 средњих стручних школа из пет 
подручја рада – електротехнике, машинства, грађевине, пољопривреде и здравства, а у још пет 
стручних школа формирани су Центри у којима ће се обављати континуирана обука одраслих.  
 
Шта је планирано Програмом реформе средњег стручног образовања? 
Циљ реформе је развој флексибилног система стручног образовања и обучавања, заснованог на 
принципима доживотног учења који би на тај начин, кроз добро квалификовану радну снагу, допринео 
економском развоју и друштвеној стабилизацији у Србији. 
Програм има три главна дела: 
Ø 3,3 милиона евра биће уложено у израду политике и стратегије средњег стручног образовања, у 

израду нових или редефинисање старих наставних програма и обуку више од 1000 наставника 
који ће у школама предавати по новим програмима 

Ø 5,5 милиона евра планирано је за опремање стручних школа и центара за континуирано 
образовање одраслих савременом опремом 

Ø 4 милиона евра које је Министарство просвете и спорта добило у форми гранта биће уложено у 
поправке школских зграда и решавање великих инфраструктурних проблема, али и у 
финансирање иновативних пројеката кроз Фонд за иновације.  

 
Након септембра 2004. године, за када је предвиђен почетак спровођења Програма у школама, 
реформа ће бити праћена и процењивана, а најбоља практична искуства биће проширена на целокупан 
систем средњег стручног образовања. Рок за реализацију програма је август 2005. године. 
 
Шта је урађено до сада? 
За спровођење Програма у школама до сада су већ извршене бројне припреме: израђен је и усвојен 
концепт стратегије развоја средњег стручног образовања, припремљена методологија за израду 
школских програма, развијени нови или редефинисани стари наставни програми, урађена анализа 
протреба за вештинама, успостављене везе са социјалним партнерима, израђен концепт за развој 
центара за континуирано образовање одраслих, наставници обучени за рад по новим програмима, 
развијени инструменти за праћење и процењивање реформе, објављен јавни позив за учешће на 
конкурсу Фонда за иновације, у припреми је приручник за израду школских програма, а по завршетку 
тендера, радови на реконструкцији школских зграда и обезбеђењу нових наставних материјала и 
опреме почињу у августу. 
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