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Даљи токови реформе средњег стручног образовања 
Задатак образовања је да обезбеди добру почетну основу- знања и вештине довољне за 

лако и брзо запошљавање или наставак школовања 
 
 

„Знање и пракса, за посао без факса” – нови слоган Програма реформе средњег стручног 
образовања  увод је у озбиљну причу о оживљавању и развоју привреде која почиње са реформом  
образовања.  
Наиме, сваке године у средње стручне школе упише се око 70.000 ђака или 75% свршених основаца. 
Задатак школе је да им помогне да развију своје могућности, да их мотивише да уче и буду креативни, 
да им пружи добру основу за даље образовање или рад. Са друге стране, нова стручна знања и 
вештине потребни су и одраслима – запосленима ако желе да сачувају посао, незапосленима да би 
пронашли своје место на данас променљивом тржишту рада.  
То је почетак приче о реформи образовања, јер - у савременом свету флексибилни, квалификовани, 
стручни и вредни људи су основ успешне привреде и стабилног друштва.  
 
ПРОГРАМ РЕФОРМЕ СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ 
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.  
У Програм је укључено 50 школа из 5 подручја рада– електротехнике, машинства, грађевине, 
пољопривреде и здравства - привредних области које ће, према проценама, у наредним деценијама 
имати  важну улогу у развоју Србије. Осим тога,  још пет средњих стручних школа у градовима у 
којима се очекује или планира поновно покретање индустрије, добија подршку за организовање 
континуиране обуке (преквалификацију и доквалификацију) одраслих. 
 
Шта је циљ реформе средњег стручног образовања? 
Циљ реформе је развој савременог и флексибилног система стручног образовања и обучавања, 
заснованог на принципима доживотног учења који би  тако, кроз добро обучену радну снагу, допринео 
економском развоју и друштвеној стабилизацији у Србији.  
Једноставније речено, у савременом друштву учење треба да буде усмерено ка развијању вештина, 
способности и креативности. Средње стручно образовање младе који улазе у ``свет рада`` треба да 
оспособи да буду флексибилни, да прихватају новине, да знају да преузму и реализују иницијативе, 
препознају могућности и буду спремни да решавају проблеме. 
 
Планиране активности 
Програм реформе средњег стручног образовања 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.  
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Након годину дана пажљивих анализа, процена и планирања Програм је ушао у фазу када су неки  
резултати већ видљиви. 
 
Шта је урађено до сада? 

• Припремљен је и усвојен концепт развоја средњег стручног образовања 
• Министарство просвете и спорта је у сарадњи са Заједницом средњих стручних школа још 

прошле године припремило нове наставне програме за ученике првих разреда. Током 2004. 
године успостављена је чвршћа веза са социјалним партнерима, урађене додатне анализе 
потреба тржишта рада и послодаваца, па су на основу тога кориговани наставни програми за I, 
и урађени нови програми за  II, III и  IV разред. Урађена је и методологија за израду наставних 
програма и упутства за оцењивање 

• Спроведена је обука за више од 1200 наставника који ће у школама предавати по новим 
наставним програмима 

• Израђен је концепт развоја школа које добијају подршку у континуираном образовању 
одраслих и ове школе ће до краја септембра почети са радом 

• Завршен је први и у току је други крајњи рок за подношење пројеката који ће се финансирати 
из Фонда за иновације 

• Завршене су припреме и за неколико дана почињу радови на реконструкцији школских зграда.  
• Ускоро почиње прва фаза опремања школа – око 1.200 рачунара са пратећом опремом биће 

инсталирано у школама у наредна два месеца, а до краја 2004. године школске лабораторије, 
радионице и кабинети за практичну наставу ће бити опремљени специфичном опремом 

 
 
Након септембра 2004. године, 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. 
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