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3 МИЛИОНА ЕВРА ВРЕДНА ОПРЕМА СТИГЛА У СТРУЧНЕ ШКОЛЕ  

Средње стручне школе у Србији све су ближе савременим образовним стандардима 
 
 

Средње стручне школе у Србији све су ближе савременим образовним стандардима. Реформом 
стручног образовања која се реализује од 2003. године уводе се нови образовни профили, наставни 
програми прилагођавају се потребама тржишта рада, наставници током предавања све чешће користе 
савремене методе, а учионице и кабинете за практичну наставу све више испуњавају модерна 
наставна средства.  
 
У оквиру друге фазе Програма реформе средњег стручног образовања 2000 рачунара најновије 
генерације, уз комплетну пратећу опрему, инсталирано је у 98 средњих стручних школа, које су 
одлуком Министарства просвете обухваћене Програмом. Обезбеђивањем по једне комплетно 
опремљене учионице за информатику или наставу других предмета која се спроводи уз коришћење 
едукативних софтвера побољшани су услови за компјутерско описмењавање ученика, а сама настава 
значајно је осавремењена. Истовремено, свака школа добила је и рачунаре намењене наставницима 
како би преко Интернета могли да прате најновије информације из области у којима раде, али и да 
припремају и праве занимљиве и нове наставне материјале.  
 
Поред рачунара за школе су обезбеђени и ласерски штампачи, скенери, фотокопир апарати, 
пројектори, графоскопи, пројекциона платна, телевизори и `паметне` табле. За набавку савремене 
рачунарске ореме за стручне школе Европска унија је, преко Европске агенције за 
реконструкцију, издвојила 1,9 милиона евра.  
 
Са 2000 нових рачунара стручне школе у Србији приближиле су се савременим образовним 
стандардима. Поређења ради – у школама у развијеним европским земљама један рачунар користи 9 
ученика (у Данској и Великој Британији чији су образовни системи међу најбољима у свету, један 
рачунар деле 2 ђака), док се код нас на једном рачунару обучава чак 50 ученика. Испоруком нове 
опреме у ових 98 школа тај број је смањен на 25 ученика. 
 
Осим рачунарске, за 22 огледне школе укључене у другу фазу Програма реформе средњег 
стручног образовања, обезбеђена је и стручна опрема за кабинете и радионице за практичну 
наставу. Нове кухиње у угоститељско-туристичким, ЦНЦ машине у машинским, телекомуникациона 
опрема у електротехничким и савремене машине за обраду дрвета у дрвним школама, омогућиће да се 
пракса реализује у окружењу сличном оном на `правом послу` и да већ током школовања ученици 
стекну сва неопходна практична знања и вештине за обављање посла. За опремање огледних школа 
стручном опремом обезбеђено је 1,1 милион евра (свака школа добила је опрему вредну око 50.000 
евра), па је укупна вредност донације 3 милиона евра.   
 
 
 
 


