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Београд,  
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Помоћ Европске Уније у реформи средњег стручног 

образовања 
Програм  треба да омогући савремено стручно образовање и оспособљавање 

 
 
Европска агенција за реконструкцију у сарадњи са Министарством просвете и спорта 
Републике Србије руководи програмом “Реформе средњег стручног образовања – помоћ у 
изградњи капацитета и имплементацији”. 
 
Програм ће трајати до августа 2005. године, а за активности у оквиру програма одређен је 
буџет од 13 милиона евра. 
 
Реформа средњег стручног образовања у Србији неопходна је како би се ученицима 
омогућило савремено стручно образовање и оспособљавање. На тај начин ученици ће бити у 
стању да одговоре захтевима модерног тржишта рада које тражи конкурентну и флексибилну 
радну снагу. 
 
Програм реформе средњег стручног образовања усмерен је на пет одабраних подручја рада: 
пољопривреда и производња хране, медицина, машинство, грађевинарство и електротехника. 
Да би се демонстрирао и оценио развитак програма изабрано је 50 средњих стручних школа, 
а још 5 средњих стручних школа биће претворено у регионалне центре за континуирано 
образовање одраслих.  
 
Циљ програма је да понуди оквире остваривања политике и стратегије средњег стручног 
образовања, развој и имплементацију модерних наставних програма и стручног усавршавања 
наставника у Србији. Истовремено, у одабраним школама биће решени неки инфрастуктруни 
проблеми, а школе ће добити савремену опрему. Важна компонента програма је покретање 
Иновационог фонда из којег ће, у наредном периоду, бити финансиран велики број пројеката 
на основу предлога средњих стручних школа. 
  
 
Резултат програма требало би да буде јачање професионалних могућности свршених 
средњошколаца и одраслих који прођу обуку у регионалним центрима за обуку како би се 
боље снашли са глобалним захтевима тржишта и будућег привредног развоја земље.  
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