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Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег 

стручног образовања у делу општеобразовних предмета дефинисани су на основу 

очекиваних компетенција које ученици треба да развију до краја свог средњег 

образовања. Сви наставни предмети, тачније цео процес образовања и васпитања током 

средње школе треба да  допринесе њиховом развоју.  

Оне су разврстане  на опште и међупредметне компетенције, за чији развој су у истој 

мери „одговорни“ сви појединачни предмети и предметне компетенције, које описују 

специфичан допринос сваког појединачног предмета развоју општих и међупредметних 

компетенција.  

Стандарди су посебно дефинисани за следеће предмете: српски језик и књижевност, 

математика, историја, географија, физика, хемија, биологија, страни језици (енглески, 

руски, француски и немачки) и описани на три нивоа постигнућа.  

Три стандарда (нивоа постигнућа) дефинисана су за сваку компетенцију – 

основни, средњи и напредни. Сваки стандард (ниво) дефинише знање, вештине и 

ставове које ученици треба да поседују, као и с којим изазовима могу да се носе како би 

испунили тај стандард (ниво). Три стандарда (нивоа) су кумулативна и уграђена један у 

други тако да ученици на напредном нивоу испуњавају захтеве сва три нивоа. Наиме, 

виши стандарди садрже ниже стандарде, при чему такви виши стандарди не 

подразумевају само шире знање, већ и дубље разумевање. 

Основни стандард дефинише ниво постигнућа у одређеним компетенцијама 

(знање, вештине и ставови) које ученик треба да поседује како би активно и продуктивно 

учествовао у различитим областима живота (друштвеном, привредном, образовном, 

породичном, личном, итд.). Очекује се да сви ученици који заврше средње образовање 

достигну овај ниво.  

С обзиром на постојећи контекст и будуће промене у образовању, основни стандард је 

постављен тако да га може остварити већина ученика тренутно укључених у средње 

образовање. Достизање овог нивоа очекује се од ученика који завршавају 

средњошколско образовање у четворогодишњим стручним и општеобразовним 

школама.  

Средњи стандард дефинише ниво постигнућа у одређеним компетенцијама 

(знање, вештине и ставови) које ученик треба да поседује како би могао да успешно 

настави са факултетским образовањем у различитим областима. Достизања овог нивоа 

у неким наставним предметима очекује се од ученика који завршавају средњошколско 

образовање у четворогодишњим стручним и општеобразовним школама.  

Напредни стандард дефинише ниво постигнућа у одређеним компетенцијама 

(знање, вештине и ставови) које ученик треба да поседује како би могао да успешно 

настави са факултетским образовањем у области за коју те компетенције представљају 

нарочито важан услов. Достизање овог нивоа очекује се од ученика који завршавају 

средњошколско образовање у четворогодишњим стручним и општеобразовним 

школама у одређеним предметима.  

Пошто стандарди служе за процену постигнућа ученика у развоју одређених 

компетенција, они ће бити уграђени у будући матурски испит (општа матура и стручна 

матура у делу општеобразовних предмета), а достизање одређеног нивоа стандарда из 

одређених предмета биће повезано са издавањем јавне исправе о положеној матури и 

могућношћу уписа на одређене факултете. 

 


