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РЕФОРМА У СВИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА

Након седам година тестирања, девет огледних профила од септемба улази у редован систем
стручног образовања.Реформске активности се настављају крој развој система осигурања
квалитета и националног оквира квалификација

Од 1. септембра ове године будући аутоелектричари, геодетски техничари-геометри, пекари,
месари, млекари, руковаоци – механичари пољопривредне технике, пољопривредни,
ветеринарски и прехрамбени техничари у свим средњим стручним школама у Србији школоваће
се по новим, осавремењеним наставним плановима и програмима. Већ од школске 2011/12. по
новим програмима, како је планирано, школоваће се и будући кувари, конобари и посластичари. Реч је
о образовним профилима који су развијени у оквиру Програма реформе средњег стручног образовања
и који су након седам година тестирања оцењени као одговарајући, што је омогућило почетак њиховог
превођења из огледних школа у целокупан систем средњег стручног образовања.
Осим по осавремењеном садржају који прати технолошке промене у овим областима, реформисани
програми се од досадашњих разликују и по томе што су модуларни и фокусирани на исходе – на оно
што ђаци треба да знају и умеју да ураде на крају школовања. Новина су и савременији начини
предавања градива, већи број часова практичне наставе (чак 60% и 70% у завршним годинама), али и
то да у одељењима неће бити више од 24 ђака.
Уведеним променама били су задовољни и наставници и ђаци у огледу – боља атмосфера на часу која
је резултат интерактивног рада и занимљивије градиво, допринели су да просечне оцене у огледним
одељењима буду веће него у класичним, као и значајном смањењу броја изостанака. Осим тога,
знањем које су ђаци показивали на завршним и матурским испитима били су задовољни и послодавци
који су били чланови испитних комисија за огледна одељења.
Подршку за превођење огледа у систем средњег стручног образовања Министарство просвете добија
од пројекта „Модернизација система средњег стручног образовања“, четврте фазе Програма
реформе средњег стручног образовања у оквиру којег су огледни профили и развијени. Програм је, на
иницијативу Министарства просвете, покренут 2003. године уз техничку и финансијску подршку
Европске уније. Осим превођења огледа у систем у најмање четири подручја рада, фокус нове
фазе пројекта биће и на развоју система осигурања квалитета у образовању који ће, као и све
остало рађено у оквиру пројекта, најпре бити тестиран у огледним школама, а затим, ако се покаже као
успешан, и проширен на целокупан систем. Подршка ће бити пружена и за даљу реализацију
Акционог плана за имплементацију Стратегије стручног образовања одраслих, а у оквиру посебне
компоненте пројекта планирана је и набавка рачунарске опреме, вредне око 1,5 милиона евра, за
више од 100 школа које до сада кроз пројекат нису добиле опрему.
За реализацију пројекта „Модернизација система средњег стручног образовања“ Европска унија је,
преко Делегације Европске уније у Републици Србији, издвојила 4 милиона евра. Укупне
инвестиције у средње стручног образовања тако достижу суму од више од 24 милиона евра.
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