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6 милиона евра за опрему у огледним школама 
Пољопривредна школа у Краљеву једна је од 55 стручних школа у Србији које су учествовале у првој 
фази Програма реформе средњег стручног образовања. Савремено опремљена школа у којој се 

настава реализује по новим, огледним програмима, прати вискоке европске стандарде у образовању 
 
 

Око 80% матураната из огледних одељења пољопривредно-прехрамбене школе `Др Ђорђе Радић` који 
су завршни испит полагали пред комисијом у којој су, осим професора, били и представници 
послодаваца, запослило се у року од три месеца по завршетку школовања. Слична ситуација је и у 
осталим пољопривредним, али и у машинским школама које су у оквиру прве фазе Програма реформе 
средњег стручног образовања школовале ђаке по новим, огледним наставним програмима. 

Пољопривредна школа у Краљеву већ неколико година није школа у коју се уписују само ученици који 
нису успели да се упишу у неку другу школу. Лепа, уредна и за домаће појмове изузетно добро 
опремљена школа постала је веома атрактивна од како су, пре четири године почели огледи. У то су 
имали прилике да се увере и министар просвете Слободан Вуксановић, шеф Делегације Европске 
комисије у Београду Жозеп Љоверас који су данас посетили школу.  

Нова мини-млекара вредна око 150.000 евра само је део стручне опреме коју је школа добила у оквиру 
Програма реформе средњег стручног образовања. На око 80 хектара имања – делу предвиђеном за 
практичну наставу, у недавно подигнутим пластеницима ђаци вредно раде, поља се обрађују новим 
трактором, а ветеринарски техничари на располагању имају савремену лабораторијску опрему. 

Са новом стручном опремом, вредном око 4,5 милиона евра ова школска година почела је и за 
остале 54 школе које су учествовале у првој фази Програма. Мини-млекаре, пекаре и пластеници у 
пољопривредним школама, ЦНЦ машине и мерни инструменти у машинским школама, учионице за 
анатомију и негу, зубарске столице и лабораторије у медицинским школама, потпуно опремљене 
аутомеханичарске радионице у електротехничким школама, машине за машинско малтерисање и 
комплетан алат за монтере суве градње у грађевинским школама, побољшаће и осавременити наставу 
и омогућити да ђаци већ током школовања стекну потребне вештине како би у `свет рада` ушли добро 
припремљени, са знањима и вештинама које траже привреда и тржиште рада.   

Након успешно завршене прве фазе, почела је друга фаза Програма реформе средњег стручног 
образовања. Током две године, колико ће друга фаза трајати, Програм ће бити фокусиран на нова 
подручја рада. 8 огледних профила биће реализовано у 21 школи из сектора обраде и прераде дрвета, 
туризма и угоститељства и `нових технологија` у оквиру машинства и електротехнике. Активности 
планиране за другу фазу засниваће се и ослањати на искуства стечена током претходне две године.   

За реализацију друге фазе Програма реформе стручног образовања Европска унија је преко 
Европске агенције за реконструкцију обезбедила 6 милиона евра. 

 
Рок за реализацију Програма је децембар 2007. године. 
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