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Коме је намењен овај документ?
Овај документ би требало да представља завршни преглед и критички осврт на обуке
наставника у оквиру Програма реформе средњег стручног образовања – фаза 2, и треба да
буде предмет разматрања интерних и екстерних носилаца промена из огледних школа
укључених у Програм. Ипак, потрудићемо се да овај документ буде доступан и свим другим
наставницима, особама задуженим за вршење обуке наставника, директорима из огледних
али и других стручних школа у Србији, можда представницима Министарства као што су
просветни саветници и представницима Центра за стручно и уметничко образовање.

1.

Основни подаци

Развој људских ресурса, а посебно обука наставника у стручним школама у Србији је добила
посебно место у основном стратешком документу: “Стратегија развоја стручног образовања и
обуке у Републици Србији”, који је усвојен од стране Владе Републике Србије 28. децембра
2006. године.
У складу са тим документом, модернизација система стручног усавршавања наставника
подразумева усавршавање педагошких вештина наставника у циљу адекватне припреме за
реализацију нових наставних планова и програма.
Иницијална стратегија обуке насавника, стога, треба да буде усмерена на:
•
•
•
•
•

Усавршавање и модернизацију система професионалног развоја запослених у
образовању,
Подршку актуелних процеса реформе стручног образовања и обуке,
Достизање вишег нивоа педагошких вештина и компетенција наставника,
Успостављање темеља за континуирано образовање и доживотно учење и
Увођење концепта заштите животне средине и одрживог развоја у програме стручног
усавршавања и програме обука

У оквиру ове стратегије нови концепт развоја стручног образовања и образовања запослених
у просвети као главни задатак има развој функционалних компетенција наставника у циљу
њиховог оспособљавања да активно и креативно учествују у будућем развоју стручног
образовања и стручних обука у Србији.
Као и у ранијим приступима обуци наставника у стручним школама у Србији, нови концепт
истиче да «треба промовисати приступ који подразумева културу сталног усавршавања и
системски приступ у одређивању потреба и могућности за стручно усавршавање».
(«Стратегија развоја стручног образовања и обуке у Републици Србији», страна 18).
Нови концепт обуке наставника, у складу са овим документом, заснива се на четири принципа:
•
•
•
•

Усавршавање и развој на школском нивоу,
Модерна настава заснована на модерној методологији,
Употреба нових информационих технологија,
Развој професионалне сарадње и социјалног партнерства

(«Стратегија развоја стручног образовања и обуке у Републици Србији», страна 19).
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Програм обуке наставника у оквиру Програма реформе средњег стручног образовања - фаза
II је осмишљен тако да пружи систематску помоћ овим иницијативама и обуке су континуирано
спровођене 21 месец, одн. од јануара 2006. године.

2.

Систематски приступ заснован на потребама школа

Анализа горе поменуте стратегије и дела који се односи на обуку наставника је показала да су
наведени циљеви и задаци веома јасни и функционални. Ипак, треба нагласити да званично
постоје само два акредитована и у каталогу објављена курса за стручну обуку наставника
запослених у стручним школама.
Када се почињало са осмишљавањем програма и садржаја обука у оквиру компоненте за
обуку наставника током друге фазе Програма реформе средњег стручног образовања
размишљало се о томе како преточити ове стратешке циљеве у праксу, како направити јасне
критеријуме за одабир будућих тренера и како осигурати подједнаку заступљеност мушкараца
и жена, како припремити групу тренера који ће се бавити специјализованим обукама, како
одговорити на јасно исказане потребе наставника у школама и како у наставу увести
савремене педагошке методе одговарајуће за средње стручне школе.
На почетку је интензивно тражен и савет од Министарства просвете, Центра за стручно и
уметничко образовање и Центра за професионално усавршавање запослених у образовању у
циљу успостављања јасног, функционалног и транспарентног система стручног усавршавања,
укључујући механизме сертификације одн. система подстицајног за све наставнике.
Такође смо уверени да је неопходно истражити механизме за успостављање подршке од
стране Министарства просвете и Центра за стручно и уметничко образовање директорима
школа и наставницима, као и механизам кроз који би се омогућило школама да иницијативе
које се тичу потреба, предлога заснованих на доброј пракси и искустава стечених кроз
реформске процесе у области обуке наставника доставе Министарству и Центру. Велики
напори су уложени у овај део осмишљавања обуке наставника и тежило се укључивању оних
који имају искуство рада у школи. Коришћен је минимум теоретских информација, а што више
рада на обукама који се заснива на пракси.

Стечена искуства:
1. Носиоци промена (интерни и екстерни) и директори стручних школа укључених у
Програм су показали велико интересовање за нове трендове у стручном образовању
(као што су стручна педагогија, примењена стручна педагогија, нови трендови у
оцењивању у стручном образовању, нови наставни методи, управљање средњим
стручним школама и сл.
2. Имајући у виду да Министарству просвете и Центру за стручно и уметничко
образовање недостају људски капацитети који би се у потпуности посветили
активностима обуке наставника и осталих запослених у образовању, ангажовање ове
две институције је било ограничено. Ипак, искуство нам говори да би њихово веће
ангажовање било од велике користи, те да треба тежити блискијој и интензивнијој
сарадњи.
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3. Са друге стране, још једном је важно нагласити, школе и наставници су били веома
заинтересовани и у повезивању стручних школа и обука које се у њима изводе са
потребама тржишта рада и повезивању са кључним интересним грпама у региону.
Током обука носиоци промена су исказали спремност, а касније и потврдили у пракси
да, могу да преузму на себе нове функције, не тако честе за наставнике у Србији, као
што су саветовање, подржавање и увођење иновација, оснивање различитих фондова,
успостављање односа са јавношћу (укључујући интензивирање односа са локалним
предузећима, представницима општина, основним школама, родитељима, ученицима и
осталим заинтересованим странама у региону), проналажење места за најквалитетнију
праксу ученика и, уколико је потребно, додатну обуку и праксу наставника, израда
студија праћења и сл.
4. Били смо позитивно изненађени колико су напора носиоци промена напора уложили у
припрему и извођење обука у њиховим школама по тзв. каскадном принципу, што се
може и видети по броју обучених наставника који износи око 1000, иако је првобитно
било планирано да се обучи око 420 наставника у двадесетједној огледној школи.
5. Гледајући уназад, веома нам је драго што можемо истаћи да је цео програм обуке
спроведен у овој фази Програма реформе средњег стручног образовања изведен уз
помоћ људи који истински познају начине извођења наставе у средњим стручним
школама, што се показало као добар потез и одразило на то да посао буде заиста
добро урађен.
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3.

Elements of In-service teacher training
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На основу прегледа обука јасно се види колико различитих модула су прошли наставници
стручних школа и колико дана дана је трајао сваки појединачни модул одн. колико дана обуке,
укупно, је прошао сваки наставник укључен у другу фазу Програма реформе средњег стручног
образовања.
Почетни кораци повезани са обуком наставника су предузети у оквиру прве фазе Програма
реформе средњег стручног образовања и били су организовани у виду индивидуалних
курсева/семинара који су се тицали појединачних тема као што су обука из информатике и
рачунарства и предузетништва. Нагласак у другој фази Програма је био на развоју
систематског приступа обуци наставника стручних школа и, касније, на осмишљавању и
спровођењу обука чији садржаји одговарају стварним потребама наставника у средњим
стручним школама у Србији. Програм обука је био подељен у три дела (укупног трајања 27
дана):
•
•
•

Општи курсеви који се односе на стручну педагогију и стручну дидактику,
Обуке наставника у темама специфичним за сектор, и
Партнерстава школа и предузећа зарад праксе наставника стручних предмета у оквиру
нових профила.

Стечена искуства:
1. На основу евалуације обука наставника, цео «пакет» обука наставника је био
веома користан јер су обрађене све важне теме и одговорено је на реалне
потребе наставника у стручним школама у Србији.
2. Наставни методи, стручна педагогија и примењена стручна педагогија су били
потпуно нови курсеви за већину наставника и веома добро су прихваћени како
од стране носилаца промена, тако и од стране наставника у школама.
3. «Комуникацијске и међуљудске вештине», учесницима је посебно интересантан
курс, који је био мање базиран на општим комуникацијским компетенцијама, а
више се бавио процесима комуникације у школи и комуникацијом као врстом
педагошке интеракције која се свакодневно одвија у учионици. Корисност овог
семинара се огледа и у чињеници да је готово увек био изабран као прва тема
коју треба обрадити током преношења знања са обука у школама.
4. Обука за предузетнишво је развијена током прве фазе CARDS Програма
реформе средњег стручног образовања и, без измена у садржају и користећи
тренере обучене током прве фазе, била изведена и овај пут. Из ове перспективе
и након разговора са наставницима који су прошли обуку, постало је јасно да
овој обуци недостају практични и на све области примењиви примери из
предузетништва, уколико се у будућности планира наставак извођења овог
курса. Тренутно ово је једини курс који има званичну акредитацију.
5. Обука «Технике рада намењене екстерним носиоцима промена» је трајала 4
дана и односила се на технике потребне екстерним носиоцима промена да би
могли успешно да изврше пред њих постављене, нове задатке и обрађене су
теме попут анализе потребних вештина и анализе потребних обука, израде
студија праћења и анализе потреба тржишта рада. Ипак, закључено је да
екстерним носиоцима промена треба још интензивније радити на питањима која
се тичу студија праћења, социјалног партнерства и сарадње са свим
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интересним групама у региону. Ово треба имати на уму приликом
редизајнирања програма обуке наставника у стручним школама у Србији.
6. Обуку из рачунарства и информатике је било тешко организовати због
различитог нивоа знања полазника обуке. Учесници су били подељени у три
групе, али смо после извођења обука дошли до закључка да овакву врсту
курсева ипак треба више прилагодити циљној групи, одн. осмислити обуке које
циљају тачно одређене области и онда анкетирати учеснике и оформити групе.
7. Обука наставника у предузећима још увек није почела. Имајући у виду важност
практичних знања, препоручује се почетак те врсте праксе током школске
2007/2008. године, која би трајала наредне две школске године1.
8. Цео «пакет» обука је достављен Министарству просвете зарад акредитације и
потребно је то учинити што је пре могуће да би се сви споменути курсеви могли
изводити и у будућности, па и ван оквира школе, од стране обучених носилаца
промена.
9. Ови модули обуке наставника су само «почетна тачка» за систематску обуку
запослених у школама у Србији и препоручујемо их као обавезни део будуће
обуке наставника стручних школа у Србији.
10. Очигледно је да постоји још много тема које треба да буду обрађене током
обука наставника али искуство наставника обучаваних, било директно од стране
стручњака Програма било током каскадног преношења знања од стране
носилаца промена, током две године програма би требало да буде интензивно
искоришћено на што више начина и у што више стручних школа у Србији.
Сматрамо да је последња наведена ставка посебно важна: уверени смо да
након завршетка обуке постоји велики број добро обучених, и сада већ
искусних, наставника способних да буду ангажовани као веома квалитетни
тренери. Њихову екпертизу, такође, могу користити Министарство
просвете, Центар за стручно и уметничко образовање и Центар за
професионално усавршавање запослених у образовању.

4.

Праћење, супервизија и каскадно извођење обука за 1000 наставника у
огледним школама

Извођење обука за 1000 наставника у огледним школама било је каскадно организовано и
спроведено од стране носилаца промена. Базирајући се на модулима развијеним у оквиру
Програма, направљен је екстракт обука у трајању од 10 дана (скраћена варијанта
програма обуке носилаца промена која је трајала 27 дана). Носиоцима промена је
препуштена организација обука у школама, као и одлуке о интензитету и динамици рада.
(Графички приказ каскадне обуке наставника се налази на деветој страни).
Такође треба нагласити да су очекивања тима за обуку наставника далеко превазиђена,
посебно ако имамо у виду да је у Опису задатака Програма и у уговору за Програм било
предвиђено да укупан број обучених наставника у свим огледним школама укљученим у
другу фазу Програма буде 300.
1

За детаљан опис погледати: «Водич за партнерство школа и предузећа - Верзија 3 – Јун 2007.
године», Јасминка Марковић и Мајкл Аксман
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Праћење активности носилаца промена је вршено на основу редовних месечних извештаја
(који садрже детаљан опис активности, број дана посвећених активностима носилаца
промена и план за наредни месец) и извештаја о извршеним обукама који су увек били
прпопраћени списковима учесника обуке.
Усвајање нове методологије рада и вођења наставног процеса је проверено током сесија
примењене стручне педагогије када су у свакој од школа организована по два часа која су
се изводила уз присуство ђака, колега и представника Програма, након чега се детаљно
дискутовало о могућностима, предностима и недостацима примене наученог током обука.
Праћење и супервизија каскадног обучавања је, такође, вршена одн. обуке у школама су
се вршиле у стално присуство неког од стручњака из Програма.
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5.

Препоруке за успостављање система обуке запослених у школама у
Србији

У овом тренутку неки од читалаца могу мислити и рећи да се ова врста обука показала као
добра за огледне школе у Србији и за школе у другим европским земљама, али да нису
сигурни да је то прави приступ за све остале стручне школе у Србији. Ми верујемо, а за то
имамо неколико разлога, да ове обуке и овакав приступ обукама могу да се спроведу у свим
школама у Србији. Без обзира на то, постоји неколико претпоставки које се морају узети у
обзир пре него се почне са спровођењем обука у стручним школама.

Организовање обука за запослене у стручним школама у Србији
Доле наведене препоруке би требало да послуже као смернице за унапређивање обуке
наставника на основу стеченог искуства у оквиру друге фазе Програма реформе средњег
стручног образовања и треба их имати у виду када се планира извођење обука у школама.

I.

Наставници и они који ће касније вршити обуку у школама треба да
буду боље припремљени за посао који их очекује тако што треба:
9 Успоставити јасан систем обуке пре запослења и током запослења за будуће
наставнике стручних школа,
9 Помоћи наставницима да процесе учења и усавршавања преузму на себе, на
пример истичући примере из праксе који се тичу стручне педагогије и микро
наставе,
9 Комбиновати теоријски и практични аспект током наставе и стално спомињати
важност датих примера за стварни живот и њихову примену у реалним
околностима,
9 Истицати законски и дидактички оквир у обуци наставника и заједничку улогу
стручних школа, институција за обуку наставника и предузећа у обуци
наставника и будућих тренера, и
9 Препоручује се учесталија сарадња школа и предузећа у циљу усавршавања
практичних вештина наставника запослених у сручним школама у Србији (као
што је случај у већини европских земаља).

На пример, током припреме наставника за извођење наставе у средњим стручним школама
треба користити нови и иновативни приступи у обуци. То смо и покушали да остваримо током
обуке у оквиру друге фазе Програма реформе средњег стручног образовања. Касније,
одговорено је и на потребу школског руководства да и њихова знања и вештине буду
усавршене у складу са новонасталом ситуацијом. Концепт у коме се паралелно одвијају обуке и
наставника и директора је био спроведен у оквиру компоненте за развој људских ресурса.
Приметили смо, такође, да је ипак драгоцено педагошко знање и припрема које наставници
стичу током школовања, тако да би успостављање система обуке наставника још на
универзитетском нивоу било веома значајно (овде се мисли на све факултете који званично
немају наставничке одсеке, али су њихови завршени студенти кадар за школе). Ово је важно
имати у виду, иако резултати оваквих активности нису одмах видљиви, јер се тиме постиже
дуготрајан ефекат.
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II.

Створити ново окружење у стручним школама које оставља много
више простора за независност наставника, флексибилност у
организацији и планирању реализаторима обука за наставнике, и
више релевантности када су у питању наставни програми и
наставни материјали тако што ће се:
9 Квалификовати наставници у стручном образовању да организују ученичко
учење, како у тако и ван школе,
9 Осмислити флексибилан и кратак круг обуке наставника која садржи модуле који
директно одговарају потребама за обукама наставника,
9 Јасно раздвојити улога наставника и тренера од процеса вођења наставе, и
9 Прикупити информације од особа ангажованих на развоју наставних програма и
особа задужених за осмишљавање наставних материјала, што у овај процес
укључује различита министарства, Центар за стручно и уметничко образовање,
стручне школе, струковна и удружења различитих предузећа.

На пример, када кажемо «ново окружење у стручним школама» мислимо на ситуацију где је
стручно образовање у Србији дуго било попут обуке за вожњу, а да се при том не седи у
колима већ се ученик у материју упућује само теоријски. Зато, у новим околностима,
ученицима треба дозволити да седну у кола, а касније их са сувозачевог седишта преместити
директно на возачево из кога учи, тј. радећи на комплексним задацима као што су
осмишљавање маркетиншког концепта или планирање операција нумеричких машина.
Активна настава пред наставнике увек поставља задатке који се односе на помоћ ученицима
да планирају, изводе и евалуирају сопствено учење. Зато је јасно да је потребно
редизајнирање целог система стручног образовања укључујући и начине “постизања вишег
нивоа педагошких вештина и компетенција наставника …”2. Ипак, у потпуности смо свесни да
је то процес који не може бити завршен преко ноћи.

III.

Учинити да стручне школе буду много више усмерене на стварни
живот и праксу која се ослања на ситуације из пословне праксе, тако
да:
9 Садржај који се предаје у школи много више одговара стварним потребама
послодаваца,
9 Ученици науче како да решавају проблеме, раде у тимовима, развију
предузетнички дух и креативност и науче «да мисле»,
9 Се са ученицима ради на развоју вештина попут комуникацијских вештина и
знања страних језика,
9 Ученицима преносимо довољно широку лепезу вештина и тако их полако
померамо од чистог преношења знања до примене стечених вештина,
9 Осигуравамо да ученици имају директну прилику да уче о природи пословања,
свету рада и свему осталом шта тај свет доноси,
9 Од стручног образовања направимо више од алтернативног правца ка
факултетима за оне који не успеју да се упишу.

2

«Стратегија развоја стручног образовања и обуке у Републици Србији», страна 8.
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Стручно образовање би требало да буде много више усмерено на решавање проблема и
такав начин рада није тако тешко успоставити. Нпр. у туристичким школама се као изузетно
корисно показло «оснивање» виртуелних туристичких агенција где су ученици вођени кроз
све фазе: од оснивања агенције и развоја услуга до нуђења услуга на тржишту, чиме су,
додатно, код ученика развијане и предузетничке вештине, које ће им бити од велике користи
у будућности.

IV.

Створити услове у којима обука наставника има много већу подршку
националних институција повезаних са стручним образовањем. Да
би се то постигло, требало би:
9 Прилагодити систем стручног образовања потребама корисника: ученика,
тржишта рада и институција повезаних са даљим школовањем,
9 Уложити напоре, у сарадњи са обученим интерним и екстерним носиоцима
промена, да се изврши свеобухватно на нивоу целе земље, истраживање о
томе шта је све од знања, вештина и компетенција заиста потребно
наставницима да би успешно извршавали постављене задатке,
9 Модернизовати основне и континуиране стручне обуке нпр. развијати групу
курсева за запослене у образовању заснованих на обавезних 100 сати обуке
током 5 година рада,
9 Развити сценарио за будући развој обуке наставника у стручним школама, и
9 Спроводити истраживања о стручном образовању зарад идентификације
корелације између технолошког развоја, потреба тржишта рада и обуке
наставника.

На пример, Центар за стручно и уметничко образовање и Центар за професионално
усавршавање запослених у просвети би могли бити много ефикаснији у пружању подршке
обуци наставника уколико би унапредили своју организациону структуру и били прецизнији
у опису задатака особља. Користила би и упоредна анализа постојећих институција које се,
директно или индиректно, баве обуком наставника у земљама као што су Мађарска и
Словенија са сличним инстутуцијама у Србији и на тај начин би се могао стећи увид и
донети закључак да ли би нешто од виђеног могло да буде успостављено и у Србији,
наравно ако је Србија заинтересована за успостављање нпр. истих обука наставника као и
у тим земљама.

V.

Интегрисање принципа доживотног учења у институционални оквир
обуке наставника у стручним школама тако што ће се:
9 Инсистирати на унапређивању «учити како научити» вештини у стручном
образовању и обуци,
9 Фокус пренети на могућности које пружа тимски рад,
9 Више пажње посветити питањима стручног образовања одраслих, што
подразумева интеграцију постојећих центара за обуку одраслих (као што су
регионални центри за континуирано образовање одраслих) у постојећи систем и
стратегију стручног образовања,
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9 Мобилисати ресурсе, укључујући и финансијске, да би се прилике за обуку
учиниле доступним и прихватљивим за наставнике стручних школа,
9 Охрабрити наставнике да редовно похађају обуке и тако стичу искуство,
9 Развити одговарајуће стратегије за препознавање и акредитацију свих форми
доживотног учења, укључујући и учење на даљину и учење путем Интернета,
9 Давање поена (броја сати) и осмишљавање подстицајног система, који
подразумева и финансијску компензацију, наставницима који прихватају и
понашају се у складу са принципом доживотног учења.
На пример, принцип доживотног учења може бити интегрисан у институционални оквир
усавршавања и обуке наставника у стручном образовању тако што ће стварање
партнерства између школа и предузећа постати обавезно како би се наставници практично
усавршавали проводећи 1 до 2 недеље годишње у предузећу из истог сектора као и школа.

6.

Искуства носилаца промена о програму обука за усавршавање
наставника током трајања друге фазе Програма реформе средњег
стручног образовања

Коначно, као додатак овом документу нудимо преглед утисака, запажања и коментара на рад
компоненте за развој људских ресурса и обуку наставника од стране носилаца промена у
оквиру друге фазе Програма реформе средњег стручног образовања јер су они били директно
укључени у програм обуке наставнике и свакодневно смо сарађивали током двадесет једног
месеца.
Доле наведени носиоци промена су били замољени да дају своје мишљење (и евентуално
препоруке за будућност), на не више од једне стране, о искуствима у раду у оквиру
компоненте за развој људских ресурса и обуку наставника. Водило се рачуна да буду
заступљени носиоци промена из школа које «покривају» све сектор укључене у програм.
Носиоци промена чија запажања следе су:
•
•
•
•
•
•

Дринка Савић - Гутеша и Маја Тодоровић, (интерни и екстерни носилац промена у
Средњој техничкој ПТТ школи из Београда),
Славица Поповић (екстерни носилац промена у Трговинско угоститељској школи из
Лесковца)
Дејан Стефановић (екстерни носилац промена у Економско-трговинској школи из
Параћина)
Катарина Станић и Надежда Поповић (интерни и екстерни носилац промена у
Машинској школи «Радоје Дакић» из Београда),
Вера Стојановић и Милена Крстић (интерни и екстерни носилац промена у
Електротехничкој школи «Никола Тесла» из Ниша),
Мирослав Марковић (интерни носилац промена у Техничкој школи за обраду дрвета,
унутрашњу декорацију и пејзажну архитектуру из Београда)
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Запажања носилаца промена о обуци наставника у оквиру друге фазе Програма
реформе средњег стручног образовања су сортирана у неколико основних одељака:
1. Теме којима смо се бавали су биле изузетно пажљиво одабране, актуелне и неопходне
за перманентно усвршавање наставника;
2. Обуке су реализоване на модеран и одговарајући начин (применом најсавременијих
метода рада – оно о чему се учи директо је реализовано на обуци, без беспотребних и
сувишних теориских излагања);
3. Обуке су биле прилагођене циљној групи интерних и екстерних носилаца промена, а
касније и наставницима из двадесет две огледне средње стручне школе у Србији;
4. Понуђени су богати садржаји, примењиви у пракси у школама што је олакшало каснију
дисеминацију обука у школама;
5. Атмосфера на обукама је била пријатна, радна, креативна и подстицајна;
6. Систем за дисеминацију обука, укључујући инструменте праћења, евалуације и
извештавања, се показао као ефикасан и економичан. На почетку је договорено да је у
опису задатака носилаца промена и то да обуче најмање по 20 наставника у школи.
Како су обуке биле занимљиве и корисне, почевши од 20 наставника који су чинили
прву групу за обучавање, у нашој школи је на крају (кроз 3 круга обука) обучено 80%
колектива. На тај начин, наставници су били у могућности да у својој школи, без
плаћања и других организационо-техничких потешкоћа похађају семинаре за стручно
усавршавање;
7. Евалуација обука које су каскадно преношене на наставнике у школи је изузетно
позитивна;
8. На задовољство наставника и ученика реализација наученог је отпочела у настави;
9. Јасминка Марковић и Мајкл Аксман су се потврдили као компетентни, стручни,
елоквентни и комуникативни модератори обука;
10. Закључено је да се обукама треба наставити, а теме које би биле од користи су
оцењивање, пројектни рад и сл;
11. Треба наставити на јачању потенцијала група интерних и екстерних носилаца промена
што ће олакшати размену искустава и праћење резултата.

Интерни носилац промена у средњој техничкој ПТТ школи: Дринка Савић - Гутеша
Екстерни носилац промена у средњој техничкој ПТТ школи: Маја Тодоровић
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Коментари на обуке спроведене у оквиру Програма реформе средњег стручног
образовања
1. Одабир тема семинара осликава чињеницу да су се аутори (модератори) врло
детаљно и темељно бавили потребама наставника. Теме су биле пажљиво одабране
и у складу су са потребом да се осавремени наставни процес као и да наставници
овладају вештинама које ће им помоћи да лакше сарађују са привредом и дођу до
жељених резултата. Стечена знања и вештине на овим семинарима могу се
примењивати у будућности, не само у области школства, већ и свих других области.
2. Сви семинари су били добро организовани и осмишљени, динамични, интересантни,
конкретни и свакој теми (области) је посвећено онолико времена колико је и било
потребно. Ниједан од семинара није био сувише амбициозан, па су све теме обрађене
систематски, корак по корак. У току радионица модератори су давали јасне инструкције
тако да су учесници семинара у сваком тренутку знали шта се од њих очекује и шта
треба да раде. И циљеви и активности су увек били јасно дефинисани.
3. У току сваког семинара учесници су добијали врло корисне штампане материјале са
детаљним приказом сваке од активности тако да су увек били у могућности да изнова
прочитају оно што их интересује.
4. Модератори су пратили рад учесника семинара у сваком тренутку и увек су били
спремни да одговоре на сва питања. Показали су изузетну спремност да помогн у
сваком тренутку, не само у току семинара, већ и у току трајања Програма.
5. Тренери су се детаљно бавили повратним информацијама које су добијали од носиоца
промена и других учесника семинара и све своје активности су усаглашавали са
конкретним потребама овог учесника у Програму.
6. Од групе екстерних носилаца промена успели су да направе јако добар тим који ће
своју пословну сарадњу наставитии након званичног завршетка Програма.
7. Од наставника се тражило да све методе опробају у пракси у циљу усклађивања са
потребама ученика и потребама наставног плана.
8. Инсистирало се на интедисциплинарности – наставници различитих предмета су
обучени да раде мање пројекте који за циљ имају повезивање градива из два или више
предмета.
9. Учињен је напредак у области оцењивања и самооцењивања – наставници су
обучавани да самостално или уз помоћ других оцењују свој рад и дају повратне
информације другима о добрим и лошим деловима приликом вођења наставног
процеса.

Славица Поповић, екстерни носилац промена у Трговинско угоститељској школи, Лесковац
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Закључци екстерног носиоца промена о раду у склопу Програма реформе средњег
стручног образовања – фаза II
Рад и сарадња са г. Мајклом Аксманом и гђом. Јасминком Марковић из компоненте за
развој људских ресурса и обуку наставника, као и целокупни рад у другој фази Програма
реформе средњег стручног образовања, кренули су од 16. септембра 2006. семинаром
”Наставне методе и мотивација”, а каснији семинари су се односили се на ”Стручну педагогију”,
”Комуникацијске и међуљудске вештине”, ”Технике намењене екстерним носиоцима промена”,
као и ”Прадузетништво”, и само су потврдили позитивна очекивања и позитивне исходе оваквих
пројеката.
Програм реформе средњег стручног образовања и обука наставника су показли да су
реформе школства процес, који мора константно да постоји, како би школство као сервис
привреде и грађана, пратио привреду и тенденције у њој.
Сами предавачи, својом сјајном реториком, вештинама комуникације и коришћењем
савремених метода рада су планирана знања и вештине успешно пренели на колеге. То значи
да су колеге и модератори обука, Јасминка Марковић и Мајкл Аксман, добили максималне
оцене како за компетентност, став и ентузијазам тако и за целокупну организацију обука.
Посебно бих истакао важност обука за екстерне носиоце промена где је јасно указано на све
проблеме, који тренутно прате наше школство, тј. њихову отуђеност од привреде и Националне
службе за запошљавање, где је крајњи резултат незапосленост, односно фабриковање
суфицитарног кадра и дата су нека практична решења и савети како то треба превазићи.
Научили смо како да повезујемо школу са привредом, службама за запошљавање, како да
остваримо и одржимо контакт са социјалним партнерима, а све у циљу школовања
одговарајућег кадра и смањења незапослености.
Пошто се моје мишљење може сматрати мишљењем већине наставника у огледним
школама, желим да истакнем неопходност сарадње Министарства просвете, школа и
донаторских организација у циљу подршке што већег броја оваквих пројеката, како би се
школство Србије приближило школству Европске уније и једног дана постали равноправни
партнери.
Дејан Стефановић, екстерни носилац промена у Економско-трговинској школи из Параћина
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Машинска школа "Радоје Дакић"

Запажања о програму обуке за носиоце промена у оквиру Програма реформе средњег
стручног образовања – фаза II
Пошто је Машинска школа "Радоје Дакић" из Београда била учесник обе фазе Програма
реформе средњег стручног образовања, Cards1 и Cards 2, и како су екстерни и интерни
носилац промена прошли обуке оба пројекта, сматрали смо за би било занимљиво и корисно
да пружимо упоредну анализу активности обуке наставника обе фазе Програма.
Обе фазе су имале за циљ креирање нове школе, по мери ученика и тржишта рада ипак, само
у другој фази од почетка су врло прецизно биле дефинисане активности које ће се спроводити
и обавезе свих учесника.
Обуке су биле тематски добро осмишњене. Писани материјал који је пратио семинаре
користан и свеобухватан. Предавачи су показали висок ниво професионалности.
Посебно бисмо истакли праћење од стране стручњака запослених у оквиру компоненте за
обуку наставника у Програму. Врло је битно, што смо све време имали могућност и знали,
коме можемо да се обратимо за савет или помоћ. Све потребне информације смо добијали
благовремено, јасно и прецизно.
Комуникација учесника у пројекту је била у писаној форми путем месечних извештаја, који су
помогли носиоцима промена у планирању, реализацији и евалуацији активности.
Места одржавања семинара била су адекватна и примерена потребама учесника и
активностима.
Мишљења смо да су носиоци промена добили знања које ће им помоћи у активностима која
им предстоје у наредном периоду.
Овога пута је Програм реформе средњег стручног образовања направио прави избор како
тема, тако и предавача, и добар утисак употпуњава чињеница да су све обуке биле добро
организоване за разлику од прве фазе пројекта где се била присутна неорганизованост, лош
избор предавача, непостојање координације, доста лутања и импровизације.
Као сугестију за будући рад би истакле да би вредело размислити о институционализацији
сарадње носилаца промена тј. покушати наставити међусобну сарадњу након временског
завршетка пројекта.

Екстерни носилац промена: Надежда Поповић, дипл. маш. инг.
Интерни носилац промена: Станић Катарина, дипл. психолог
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Мишљење о семинарима за носиоце промена огледних школа у Програму реформе
средњег стручног образовања – фаза II
Током целе претходне 2006/2007. школске године организовано је неколико вишедневних
семинара за носиоце промена у школама у оквиру Програма реформе средњег стручног
образовања – фаза II, на тему Комуникацијских и интерперсоналних вештина важних за
спровођење наставног процеса, Нових наставних метода и техника рада, Стручне педагогије
итд. Креатори и реализатори тих семинара испред Програма реформе средњег стручног
образовања били су г-ђа Јасминка Марковић и г-дин Michael Axmann.
Садржина свих, добро организованих, семинара и обука за носиоце промена била је пажљиво
одабрана и конципирана, тако да је сваком учеснику могла пружити максимум теоретских
знања, а посебно практичних знања, вештина и способности, што пре свега сматрамо
заслугом инструктора. Поред саме садржине семинара, сам начин рада примењен од стране
инструктора у многоме је допринео стварању једне позитивне и здраве радне атмосфере, која
је била додатни олакшавајући фактор у самом раду и стицању нових знања. Начин рада
инструктора семинара, у комбинацији са јасном и ефектном комуникацијом на релацији
инструктор-учесник, са константним мотивишућим факторима од стране водитеља, са
квалитетним материјалима израђеним од стране инструктора, као и са професионалним
организовањем семинара, излагања и радионица свакако да су били од велике користи и
помоћи свим учесницима семинара да у потпуности овладају садржајима семинара.
Поред горе наведеног, од стране инструктора семинара увек смо наилазили на разумевање и
пружање сваке врсте и сваког вида помоћи, када год нам је то било потребно и када год смо
то од њих затражили. Њихови савети у вези разних ствари које су у вези са самим описом
послова носиоца промена у школама, у многоме су нам помогли да сва задужења која смо
имали обавимо на квалитетан, одговоран и професионалан начин.
Као носиоци промена у школи, поред горе наведених тема које смо имали прилике да у току
досадашње обуке изучавамо, као и да их примењујемо у обуци наставника наше школе и у
самом раду, у будућности смо заитересовани за обуке из области израде и писања пројеката
и пројектне документације, као и за обуке из области социјалног партнерства између школе и
привредних субјеката. Сматрамо да би нам те обуке, као и ове које смо већ прошли, биле од
велике користи у даљем раду.
Вера Стојановић, интерни носиоц промена, дипл. инж. ел.
Милена Крстић, екстерни носиоц промена, дипл. инж. ел.
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О сарадњи са Тимом за обуку наставника у оквиру друге фазе Програма реформе
средњег стручног образовања
У оквиру овог Програма, као интерни носилац промена у Техничкој школи за обраду
дрвета, унутрашњу декорацију и пејзажну архитектуру у Београду, имао сам прилику да, од
септембра 2006. године, сарађујем са Јасминком Марковић и Мајклом Аксманом из Тима за обуку
наставника. У току, могу тако да кажем, нашег заједничког рада на пољу реформе стручног
образовања у школи у којој радим, упознао сам њихове професионалне и, колико се то могло у
датим околностима, личне карактеристике.
На првом месту, као основну карактеристику њиховог рада са интерним и екстерним
кординаторима из 22 школе у Србији, истакао бих високи ниво професионалне посвећености у
обављању задатака који су били пред нама.
Професионализам се, пре свега, огледао у самој припреми и, нагласио бих, у
презентацијама тема које смо на нашим семинарима обрађивали. Ово се посебно односи на
презентације које је вршила Јасминка Марковић, јер смо током семинара имали прилику да
упознамо и друге модераторе различитих програма. Презентације су биле занимљиво
осмишљене, лако и духовито вођене, и, посебно истичем, представљене са снажним уверењем у
вредност идеја о неопходности да се наше школство мења.
На другој страни, професионализам Јасминке Марковић није искључио људску
компоненту. Она је разумевала тешкоће пред којима смо били у нашим школама, стрпљиво нас
припремала за све изазове, помагала у нашем раду, саветовала. Њени савети били су пажљиво
изложени, ненаметљиви, одмерени.
Истовремено, Јасминка Марковић је у раду са нама инсистирала на нашој самосталности,
неговању индивидуалности и слободе у мишљењу и акцији, на поштовању наших различитости.
Наша комуникација управо се и заснивала на дубоком узајамном поштовању.
Јасминка Марковић и Мајкл Аксман су били тим – усаглашен, прецизан, стручан.
Посматрајући њихов рад ''са друге стране катедре'', научили смо како треба да делује и ствара
тим у заједничкој акцији. Тако су нам они показали на делу оно о чему су говорили током
семинара.
Мајкл Аксман, поред професионалног искуства и знања, својом искреном радозналошћу и
разумевањем показао је да међу људима не постоје границе које не могу бити превладане. Био је
добронамерни странац. Био је пажљив слушалац, стрпљив и, рекао бих, непоправљиви
оптимиста.
Желео бих, на крају, да свим представницима Програма реформе средњег стручног
образовања, са којима је моја школа у протеклом времену сарађивала, пожелим успех у даљем
професионалном раду.
Мирослав Марковић, интерни носилац промена
Техничка школа за обраду дрвета, унутрашњу декорацију и пејзажну архитектуру, Београд
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