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Београд, 
14.01.2005. 
 
Савремено средње стручно образовање – 1.500 компјутера за школе 

у Србији 
 

Нових 1.500 рачунара уз комплетну пратећу опрему стигло је почетком јануара 2005. године у 55 
средњих стручних школа које су, одлуком Министарства просвете и спорта Србије, обухваћене 
Програмом реформе средњег стручног образовања. За набавку савремене школске опреме у оквиру 
Програма који се од августа 2003. године спроводи у Србији, Европска унија је преко Европске агенције 
за реконструкцију, обезбедила 5,5 милиона евра. 
 
Модерна школа осим нових наставних програма подразумева савремену опрему и наставна средства 
која омогућавају занимљиву и добро осмишљену и изведену наставу као и мотивисане и оспособљене 
предаваче који су у стању да реализују такву наставу. Стога је прва фаза опремања школа била 
усмерена на набавку рачунара и пратеће опреме. 
 
Обезбеђивањем једне или две учионице за информатику и/или наставу која се спроводи уз коришћење 
едукативних софтвера, побољшани су услови за компјутерско описмењавање ученика, а сама настава 
значајно је осавремењена. Истовремено, у свакој школи одређени број рачунара намењен је искључиво 
наставницима који ће на тај начин бити у могућности да путем Интернета прате најновије информације 
из области у којима раде, али и да припремају и израђују нове наставне материјале.  
 
Са 1.500 нових «ИБМ» рачунара последње генерације, наше школе приближиле су се европским 
стандардима. Поређења ради, у школама западне Европе 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 компјутеру обучава чак 70 ученика. Испоруком нове опреме у 55 огледних школа, 
тај број је смањен на 29 ученика. 
 
Поред рачунара школама су купљени и ласерски штампачи, скенери, фотокопир апарати, пројектори, 
графоскопи, пројекциона платна, телевизори, нове табле и потрошни материјал за наредних годину 
дана. Укупна вредност до сада испоручене опреме износи 1,7 милиона евра.  
 
До краја ове школске године биће испуњене и специфичне потребе огледних школа. За опремање 
стручних лабораторија и кабинета за практичну наставу неопходном техничком опремом у оквиру 
Програма реформе средњег стручног образовања издвојено је 3,8 милиона евра. 
 
Програм реформе средњег стручног образовања у Србији финансира Европска унија преко 
Европске агенције за реконструкцију. 
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