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О  СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 Школе, институције, облике и програме образовања и 

васпитања који се налазе између основног и 

високошколског образовања.  

 

 До Другог светског рата основна школа је трајала четири 

године, а у опсегу средњег образовања постојали су 

различити типови школа:  

 шегртске школе (три године),  

 грађанске школе (четири године)  

 нижа и виша гимназија (по четири године) 

 учитељске школе (до пет година) и  

 средње стручне школе (четири године) 



После Другог светског рата: 

 

     основна школа траје седам а поред и после ње постоје:  

 ниже гимназије   

 више гимназије,  

 школе ученика у привреди,  

 средње стручне школе и учитељске школе  

Године 1958. почиње подсистем предшколског васпитања  

 основне школе трају осам година.  

 остаје виша гимназија,  

 грана се сегмент средњих стручних школа,  

 осавремењују се школе за квалификоване раднике,  

 постоје и даље учитељске школе,  

 могућност директног уписа на факултете, без претходно завршене 

средње школе, уз посебне испите 



После 1974. 

  Средње образовање се усклађује са јединственим основама за класификацију занимања   
и стручне спреме. 

 Оснивају се центри усмереног образовања и васпитања, са већим бројем уситњених 
образовних профила.  

 Наглашава се повезаност средњег образовања са удруженим радом (посебно 
производним ),  

 Укинута је гимназија као једина средња општеобразовна школа, а свако усмерење за 
одговарајуће струке и занимања садржало је у себи: а) заједничко опште 
образовање, и б) одговарајуће стручно образовање.  

 После нивоа средњег образовања свако је стицао одређену оспособљеност (диплому) за 
рад.  
Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година  поново је оживљен 
традиционални систем средњих школа:  

 Гимназија као средња општеобразовна школа, не образује за занимање  већ за даље 
студирање 

 Средње стручне школе се издвајају из јединствених образовних центара (са образовним 
програмима од једне до четири године); у том систему су и средње уметничке школе 
(музичке, балетске и школе за индустријско обликовање).  

 Учитељске школе су 1972. године прерасле у педагошке академије (као више школе за 
образовање учитеља и васпитача), а од 1993. године су основани учитељски факултети.  



ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ. 

(“Службени гласник РС 55/2013) 

 

 Члан 4. 

 ....У стручној школи се стичу одговарајуће  опште и стручно 

образовање и васпитање  у трогодишњем и четворогодишњем 

трајању за обављање послова одговарајућег занимања и за 

наставак образовања у високошколским установама. 

 У стручној школи могу да се стичу специјалистичко и 

мајсторско образовање у трајању  од годину дана до 2 године,  

и други облици стручног образовања: образовање за рад у 

трајању од две године, стручно оспособљавање, стручно 

осопособљавање и обука до годину дана. 
 

 

 



СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ 

ОБРАЗОВАЊА 

ПРОЦЕС ДАЉЕ РЕФОРМЕ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА: 

 Систем стадарда (установе, наставници, програми) 

 Национални оквир система квалификација и стандарда обуке 

 Осавремењивање садржаја, организације и метода 

 Усавршавање и иновирање модуларног модела програма 

заснованих на исходима учења 

 Дефинисање образовних профила и занимања, у складу са 

економском реалношћу и одрживим развојем 

 Модернизација и развој професионалне праксе и практичне 

наставе 

 Иновирање опреме и наставног материјала 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИЧНОСТИ СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 Усмереност стручног образовања на стицање стручних знања и развој 

кључних способности и вештина неопходних за рад и даље учење  

 

 Потреба за условима, програмима и облицима  који ће омогућити постизање 

веће флексибилности у у савлађивању променљивих друштвених и услова 

света рада 

  Структурисање  формалног система образовања уз стварање могућности за 

неформално и информално учење, у циљу стварања реалних могућности 

развоја знања и подстицања способности током целог живота 

 Позиционирање средњег стручног образовања  с обзиром на потребе и 

могућности техничко-технолошког, социјално-економског и индивидуалног 

развоја 

 Систематско укључивање  интересних група и социјалних актера и 

обезбеђивање трансфера знања  и стицања практичних вештина 



Подаци из школске 2009/10.:  

 

 
 Средње стручне школе : 72,59% ученика  

 Гимназије: 25,38%,  и уметничке школе: 2,03% 

 Увођење огледа: 58% стручних школа, 15% ученика 

 Непрецизни и међусобно различити подаци о 

прекиду/раном напуштању школовања;  

 Стратегија  образовања у Србији  до 2020, 

(“Службени гласник РС” 107/2012): 

 Средње стручне 4-годишње школе уписује 39%....До 

2020. обавезан упис у средње образовање после 

основне школе и останак у средњем образовању у 

случају да није навршено – до стицања пунолетства. 

 

 
 



Средње стручно образовање 

засновано на компетенцијама 

 Програм образовања засниван на верификованим задацима у 

складу са којима и оцењује постигнућа ученика.  

 Наставни материјали треба да утврде и верификују 

компетенције које ученик треба да стекне, да прикажу 

активности кроз које ће ученици да постигну компетенције, да 

наведу критеријуме на основу којих ће се ученици оцењивати и 

услове под којима ће се обављати оцењивање. 

  Нагласак се ставља на способност да се (нешто) уради и да се 

зна како и зашто. Постигнућа и знање ученика оцењују се 

појединачно на основу критеријума, а не на основу групних 

норми. 

 

 КОМПЕТЕНЦИЈА: знање и вештине потребне за обављање 

неког посла 



 

Општи стандарди постигнућа за крај средњег образовања: 
страни језици,  српски језик и књижевност, историја, 

хемија, географија, физика, биологија  

 

  СТАНДАРДИ ОПШТИХ  МЕЂУПРЕДМЕТИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА КРАЈ 
СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА: 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Комуникација  

 Рад с подацима и информацијама  

 Дигитална компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Одговорно учешће у демократском друштву 

 Одговоран однос према здрављу 

 Одговоран однос према околини 

 Естетичка компетенција 

 Предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

 Свака од компетенција је дефинисана исходима, (....познаје, уме, користи, 
уважава...) 

 



     Модул: скуп функционално повезаних знања, вештина и     

способности (компетенција) неопходних за обављање одређеног 

задатка 

 

 
  Закон о средњем образовању и васпитању, члан 6, став 3. 

 Наставни план и програм садржи и модуле, где модул представља 

скуп теоријских и практичних програмских садржаја и облика рада 

функционално и тематски повезаних у оквиру једног или више 

предмета. 

 

  Развој стручног образовања и обуке обухватају даље усавршавање и 

иновирање модуларног модела образовних програма заснованих на 

исходима учења. 

 Исходи су јасно и недвосмислено дефинисана знања, вештине и 

способности(компетенције) који се постижу након одређеног програма, 

односно, процеса образовања и учења.  

 Исходи се дефинишу пре почетка процеса образовања и познати су 

наставницима и ученицима 



Очекивања од модуларних наставних програма: 

 флексибилност у планирању и организацији 

  ефикасност и рационалност 

 успешнији одговор на потребе тржишта рада 

  лакша и боља хоризонтална и вертикална проходност 

  ефикасније задовољење индивидуалних потреба и капацитета 

ученика 

 могућности за ученике да изаберу свој пут учења, стицања 

радних компетенција и квалификација 

  лакше поновно враћање у стручно образовање ради завршетка 

школовања или стицања додатних квалификација. 



 Програм реформе средњег стручног образовања је у складу са  Стратегијом развоја  

стручног образовања  током2006/2007. развио огледне наставне планове и програме. 

 

 Циљ огледа: 

 развој и примена модуларних програма стручног образовања који су 

засновани на стандардима занимања и потребама тржишта рада за знањима и 

вештинама; 

 развој образовних програма који задовољавају развојне потребе и потребе за 

генеричким и животним вештинама ученика; 

 заснивања програма образовања, наставе и учења на прецизно дефинисаним 

циљевима и исходима који омогућују индивидуалан приступ учењу и који 

уважавају развојне потенцијале и могућности ученика; 

 успостављање функционалне везе између садржаја обавезних предмета и 

стручних модула како би се подржало и омогућило успешно стицање 

стручних знања и вештина; 

 провера стручно теоријских знања и радних компетенција у оквиру стручне 

матуре. 



Закон о основама система образовања и васпитања 

 ....Програм огледа садржи циљ, очекиване исходе, трајање, 

начин и услове његовог остваривања и начин вредновања. 

 .....Оглед може да траје најдуже 5 година, од којих се у 

последњој години спроводи вредновање огледа. 

 ...У поступку вредновања огледа спровођење програма 

прати просветни саветник.  

 ....Оцену оствареног циља  и очекиваних исхода на крају 

огледа даје Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања. 

 ....Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

даје одговарајући предлог министру и иницијатору огледа, 

(установа, надлежни савет, заводи) 

 



УЛОГА ШКОЛСКЕ УПРАВЕ И ПРОСВЕТНИХ 

САВЕТНИКА 

 Закон о основама система образовања и вапитања (ЗОСОВ), Сл. гласник 
РС, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013 

 Члан 26. 

 За обављање стручно-педагошког надзора, давање подршке развојном 
планирању и осигурању квалитета рада установа и обављање других послова 
утврђених законом, у Министарству се образују организационе јединице за 
обављање тих послова ван седишта Министарства - школске управе 

 Члан 151. 

 Послове стручно-педагошког надзора врши просветни саветник. 

 Просветни саветник: 

 1) вреднује квалитет рада установе, односно дома ученика на основу 
утврђених стандарда, остваривање развојног плана и програма образовања и 
васпитања; 

 2) пружа помоћ и подршку самовредновању установе; 

 3) прати поштовање општих принципа и остваривање циљева образовања и 

 васпитања; 



• 4) саветује и пружа стручну помоћ наставнику, васпитачу, стручном 
сараднику и директору ради побољшања квалитета њиховог рада и рада 
установе и остваривања стандарда постигнућа; 

 

• 5) саветује и пружа стручну помоћ установи у обезбеђивању заштите деце, 
ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања у установи; 

 

• 6) остварује непосредан увид у рад установе, односно дома ученика, 
наставника, васпитача, стручног сарадника и директора; 

 

• 7) присуствује извођењу наставе, испита и других облика образовно-
васпитног рада; 

 

• 8) прати остваривање огледа; 

 

• 9) процењује испуњеност услова за стицање звања; 

 

• 10) прати и процењује квалитет рада саветника - спољног сарадника; 

 

• 11) предлаже установи, министру и надлежним органима предузимање 
неопходних мера за отклањање неправилности и недостатака у обављању 
образовно-васпитног, стручног, односно васпитног рада и за њихово 
унапређивање. 
 



 

 Спољашње вредновање квалитета рада школа 

        Школски програм, Настава, Подршка ученицима, Ресурси 

 
 

 

 Водич за самовредновање установа у средњем 

стручном образовању, на сајту ЗВКОВ 

 

 Додатни стандарди за стручно образовање у оквиру 

пројекта Модернизација средњег стручног образовања 

(www.vetserbia.edu.rs) 



ПОДАЦИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ИЗ 2012.: 

• У 2012. свако 3. од 52 000 слободних радних места на евиденцији НСЗ 
је било намењено КВ / ВКВ раднику / занатлији. 

•  Таква радна места се тешко попуњавају без додатне обуке и 
оспособљавања.  

• Могућа унапређивања: 

• Однос теоријских садржаја и практичне наставе 

• Доминација принципа “академизације” код младих и продужетка 
школовања  

• Неусклађеност понуде образовних профила са актуелним потребама 
привреде и младих  

• Недовољна укљученост привреде у подршци образовању (практична 
знања и вештине) 

• Потреба за информисаношћу родитеља и ученика и побољшање 
друштвених представа о 3-годишњем школовању 

•  Мултидисциплинарни и мултисекторски приступ, (привредна комора, 
заводи ОВ, НСЗ, министарства, пројекти, програми ПО....) 



Наставници, а не наставна средства су главна 

покретачка снага обучавања (Џером Брунер, Process of 

Education, 1962) 

 

 

 

ХВАЛА ! 


