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❶ Увод
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја отпочело је процес планског
осмишљавања промена у оквиру општег
средњег образовања с циљем унапређивања
овог значајног сегмента образовања. Квалитет
општег средњег образовања условљен је
бројним чиниоцима, а тренутно стање и
правци развоја предвиђени Стратегијом
развоја образовања у Србији до 2020. године указују на то да су потребне извесне
промене. Како би се детаљно анализирало постојеће стање, осмислили и
конкретизовали потребни правци даљег унапређивања гимназијског образовања,
Министарство је формирало Радну групу за развој смерница за унапређивање
гимназијског образовања1. Приликом конципирања свог рада чланови радне групе
сагласили су се да је за успешност овог процеса од пресудног значаја укључивање
широког круга представника гимназија на идејном и практичном плану. Из тог разлога
ова радна група је, као један од првих задатака, предвидела потребу за испитивањем
ставова запослених у гимназијима о квалитету, ефикасности и релевантности
постојећег концепта гимназијског образовања. С тим циљем Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања развио је Упитник за запослене у гимназијама,
обрадио и анализирао добијене резултате и припремио ову брошуру.
Циљ ове брошуре јесте да се шира стручна јавност и сви заинтересовани упознају са
ставовима запослених у гимназијама о квалитету гимназијског образовања и тиме
како они виде потребу за променама концепта гимназијског образовања.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја послало је свим гимназијама у
Србији званичан допис са молбом да сви заинтересовани наставници, стручни
сарадници, директори и помоћници директора попуне онлајн упитник који је био
доступан на сајту Министарства. Упитник за запослене у гимназијама садржао је укупно
17 питања. Спремност на потребан вид сарадње показале су 84 гимназије, а у овом
истраживању учествовало је укупно 872 испитаника (744 наставника различитих
предмета, 72 стручна сарадника, 35 директора и 21 помоћник директора) из
различитих средина широм Републике Србије. Листа школа и детаљнији приказ узорка
1

Ова радна група отпочела је са радом у априлу 2017. године са мандатом да осмисли предлог
смерница за развој гимназијског образовања до септембра 2018. године. Чланови радне групе су
представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, директори гимназија из различитих
средина као и представници Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања.
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дати су у Прилогу 1. Овом приликом захваљујемо се свим школама и појединцима
који су учествовали у овом истраживању.
Укупни резултати испитивања мишљења и ставова запослених у гимназијама показују
да идеја унапређивања гимназијског образовања има пуну подршку међу
представницима гимназија. Добијени резултати подржавају идеју о потреби за
променом концепта гимназијског образовања у појединим сегментима и сагласни су са
становиштем радне групе да у погледу концепта гимназијског образовања не постоји
потреба за свеобухватним и коренитим изменама. Постојеће јаке стране гимназијског
образовања, које и сами испитаници препознају, свакако ће бити основа за његово
даље унапређивање као и темељ за одрживост и успешност плански осмишљених и
постепених промена које се очекују.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Група за развој смерница за
унапређивање гимназијског образовања и Завод за вредновање квалитета образовања
и васпитања наставиће да негују партиципативан приступ у настојању да се квалитет
гимназијског образовања континуирано унапређује.
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❷ Како запослени у гимназијама вреднују квалитет
актуелног концепта гимназијског образовања?
Чињеница је да се у досадашњим
реформским процесима најмање
остаре, да нам се пре времена не уморе и да
интервенисало
у
гимназијском
не остаре просветни радници, да нам деца
образовању. Потреба да гимназијско
долазе у школу своје, а не наше младости.“
образовање што боље одговори
Душан Радовић
изазовима
савременог
друштва
(Наведени цитат је одговор једног од наставника на питање
које аспекте гимназијског образовања
изискује одређене промене у
би најпре требало променити.)
гимназијама. Пошто све системске
промене
у
образовању
имају
дугорочне и далекосежне последице, важно је сагледати их из перспективе различитих
заинтересованих страна и постићи консензус о променама. Због тога су важни ставови
наставника, директора и стручних сарадника који раде у гимназијама о томе шта је то
што је у гимназијама добро и треба задржати, а шта треба да се промени и унапреди.
Запослени у гимназијама су процењивали квалитет садашњег концепта гимназијског
образовања, јаке стране, односно кључне квалитете гимназијског образовања и
аспекте које је потребно унапредити.
„Морамо се потрудити да нам школе не

РЕЗИМЕ
Иако сви испитаници наводе бројне квалитете актуелног гимназијског образовања,
чак 86% њих препознаје потребу за одређеним променама и жели да буде не само
информисан о променама већ и активан учесник у њима. Недостаци у садашњем
гимназијском образовању, које су испитаници навели (недовољна ефикасност, мали
обухват ученика, неодговарајући облици и методе наставе,
преобимни и
неприлагођени наставни програми), ипак не умањују специфичан идентитет
гимназије као најбоље припреме ученика за даље школовање. Ова карактеристика
гимназије је најчешће истакнута као њен најважнији квалитет, а потом следи добро
опште образовање ученика које им поред успеха на такмичењима омогућава
подстицајну средину за развој личности. Према мишљењу запослених у гимназијама,
предности које ова школа даје су могућост квалитетног избора занимања, активизам
ученика, развијање радних навика и подстицање целоживотног учења. У очима
запослених гимназија негује квалитетно традиционално образовање, али и
савремене приступе и иновативност. Ставови испитаника о квалитету наставе су
опречни. Иако иза истакнутих квалитета гимназијског образовања највероватније
стоји имплицитан став о квалитетној настави, значајно је да се око 55% испитаника
делимично слаже са тврдњама да је настава у гимназијама доминантно предавачког
типа и да наставне методе представљају један од битних недостатака у гимназијама.
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Томе у прилог говори и податак да је на другом месту по учесталости промена које се
предлажу модернизација приступа настави, наставних облика и метода.
Интересантно је да већина промена које испитаници предлажу у погледу наставе
нису промене системског нивоа, већ промене наставне праксе у учионицама које се
могу увести и сада јер су у пољу одговорности наставника и не зависе од
нормативних аката (тематска настава, активно учење, кооперативно учење,
пројектна настава, истраживачки рад, креативност ученика). Промена око које је
сагласан највећи број испитаника је матурски испит који би требало да буде заснован
на концепту екстерног испита чији се резултати уважавају за наставак даљег
школовања. Наставни план и програм треба да се промени у значајној мери у смислу
смањивања обима и осавремењивања садржаја који треба да буду у већој мери
повезани са свакодневним животом. У прилог захтеву да гимназија треба у већој
мери да развија функционална знања говори и став испитаника да је потребно више
практичног рада ученика у школи и ван ње. Запослени у школама као добродошлу
промену виде већу финансијску и инфраструктурну подршку, бољу сарадњу са
Министарством и разноврсније изборне предмете. Према мишљењу испитаника,
положај ученика такође треба унапредити у правцу бољег регулисања права и
обавеза ученика, али и већег уважавања личности ученика. Наставницима је
потребно и побољшање материјалног положаја и редукција административних
послова, али и већа аутономија у реализацији плана и програма. Проверавање и
оцењивање знања ученика, према мишљењу испитаника, треба унапредити
увођењем стандардизованих, екстерних тестова, док се један део наставника залаже
за истакнутије место формативног оцењивања и самооцењивања ученика.
Запослени у гимназијама желе квалитетније уџбенике у смислу боље провере научне
заснованости, као и веће доступности дигиталне верзије уџбеника.

Начелне процене садашњег концепта гимназијског образовања

Према Вашем мишљењу, садашњи
концепт гимназијског образовања
би требало да:
8%

6%

буде промењен
у малој мери
буде промењен
у великој мери

36%

50%

остане
непромењен
буде промењен
у потпуности

Веома важним налазом може се
сматрати став већине испитаника (86%)
да су промене у постојећем концепту
гимназијског образовања потребне.
Наиме, половина испитаника сматра да
концепт
гимназијског
образовања
треба да буде промењен, али у малој
мери.
Подршку
свеобухватнијим
променама концепта гимназијског
образовања даје 36% испитаника. Са
друге стране, веома мали број
испитаника дели мишљење да би
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гимназијско образовање требало да претрпи значајне измене (6%), односно да га
уопште не би требало мењати (8%).
У овом погледу позитивним налазом може се сматрати да 52,8% испитаника жели да
се укључи у реформске процесе с циљем унапређивања гимназијског образовања,
свега 7% њих даје негативан одговор, док преостали изражавају делимичну спремност.
Такође, у прилог исказаној мотивацији нешто више од половине испитаника иде и
следећи резултат - 65,6% испитаника сматра да је потребна благовремена широка
јавна кампања о процесима стратешких промена гимназијског образовања како би
се обезбедила њихова адекватна припрема, разумевање и прихватање.
Запослени у гимназијама били су у прилици да дају сажет опис актуелног концепта
гимназијског образовања кроз три речи које га, према њиховом мишљењу, најбоље
описују. Добијени резултати сведоче о благо преовлађујућој позитивној перцепцији
преко 55% испитаника, што у великој мери кореспондира са претходно приказаним
резултатима. Веома је важно, при томе, нагласити да анализа укупних одговора
запослених у гимназијама показује да велики број испитаника, описујући
гимназијско образовање, истовремено наводи његове позитивне, али и негативне
стране. Носиоци образовно-васпитног рада у гимназијама гимназијско образовање
најчешће описују као: квалитетно, холистичко, темељно, свеобухватно, свестрано,
амбициозно, озбиљно, као добру основу за наставак школовања, те као образовање
које ствара свестране будуће академске грађане, друштвену елиту и сл. Међутим,
међу одговорима испитаника јављају се и описи негативне конотације, па се оно
неретко описује и као: застарело, претешко, нефлексибилно, неиновативно,
преобимно, презахтевно, сувише традиционално и сл.
Када је реч о начелним проценама квалитета гимназијског образовања важно је
указати и на резултате приказане у Табели 1.
Табела 1. Приказ начелних процена запослених у гимназијама о квалитету гимназијског
образовања

ЛИСТА ТВРДЊИ

Не
слажем се

Делимично
се слажем

Слажем се

бр.

%

бр.

%

бр.

%

Постоји велики раскорак између очекивања у погледу
остваривања функција и циљева гимназијског
образовања и постигнутих резултата.

192

22,0

569

65,3

111

12,7

Гимназије су изгубиле свој специфични идентитет
институција које добро припремају за универзитет.

414

47,5

361

41,4

97

11,1

Гимназијско образовање оснажује ученике за активно
учешће у друштвеном, културном и научном животу.

25

2,9

245

28,1

602

69,0
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Приказани резултати показују следеће:
највећи број испитаника (65,3%) делимично је сагласан да постоји велики
раскорак у погледу остваривања функција и циљева гимназијског образовања
и постигнутих резултата,
готово подједнак број испитаника сматра да гимназије нису изгубиле свој
специфични идентитет институција које добро припремају за универзитет
(47,5%), односно делимично су сагласне с тим да нису (мишљење 41,4%
испитаника) као и да
највећи број испитаника (69%) дели мишљење да гимназијско образовање
оснажује ученике за активно учешће у друштвеном, културном и научном
животу.
Запослени у гимназијама били су у прилици да се у оквиру тростепене скале тврдњи (не
слажем се/делимично се слажем/ слажем се) изјасне о различитим аспектима
гимназијског образовања (квалитет наставе, наставни програм, сарадња са
културним и другим институцијама, обухват ученика) који су, између осталих,
важни за његов квалитет (видети Табелу 2). Треба истаћи да се са већином наведених
тврдњи испитаници делимично слажу или слажу. Међутим, будући да нису све тврдње
афирмативног карактера, потребно је бити обазрив приликом тумачења одговора.
Tабела 2. Приказ процена запослених у гимназијама о различитим аспектима квалитета
гимназијског образовања

ЛИСТА ТВРДЊИ

Не слажем
се

Делимично се
слажем

Слажем се

бр

%

бр

%

бр

%

193

22,1

479

54,9

200

22,9

168

19,3

383

43,9

321

36,8

175

20,1

330

37,8

367

42,1

331

38,0

398

45,6

143

16,4

294

33,7

406

46,6

172

19,7

Моја школа није успоставила континуирану и богату
сарадњу са културним, научним и др. организацијама и
институцијама, па будућа културна и интелектуална
елита нема прилику да повезује ваншколска знања и
умења са школским.

568

65,1

227

26,0

77

8,8

Настава у мојој гимназији је преовлађујуће предавачког
типа.

222

25,5

482

55,3

168

19,3

Квалитет наставних метода је један од битних
недостатака гимназијског образовања.
Унапређивању гимназијског образовања значајно би
допринело увођење шире понуде изборне наставе.
Сматрам да је потребно да се повећа обухват ученика
гимназијским образовањем.
Један од битних недостатака гимназијског образовања
јесте и мали обухват ученика из осетљивих група и
неразвијен систем подршке и обезбеђивања услова за
њихово школовање.
Наставни програм за мој предмет је преобиман и по
структури и садржају неприлагођен природи ових
школа и карактеристикама ученика.
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Добијени резултати показују да:
преко половине испитаника (око 55%) делимично се слаже са тврдњама да је
настава у гимназијама доминантно предавачког типа и да наставне методе
представљају један од битних недостатака у гимназијама;
у погледу увођења шире понуде изборних предмета, као једног од решења за
унапређивање гимназијског образовања, не постоји консензус међу
испитаницима – највећи број испитаника (36,8%) делимично се слаже, док 36%
њих изражава сагласност;
већи део испитаника сматра да би требало повећати обухват свих ученика, а
посебно ученика из осетљивих група, као и унапредити систем подршке за
њихово школовање;
свега 8,8% испитаника сматра да њихова школа није успоставила
континуирану и богату сарадњу са културним, научним и другим
институцијама као и да
петина испитаника сматра да је наставни програм преобиман и неприлагођен
ученицима, а томе треба додати и то да 46% њих изражава делимичну
сагласност.
Кључни квалитети гимназијског образовања
Запослени у гимназијама су наводили који су кључни квалитети гимназијског
образовања. У оквиру питања отвореног типа наводили су три јаке стране садашњег
гимназијског образовања (видети Табелу 3). Њихови одговори су сврстани у категорије
према сличности, а њихов редослед је приказан према учесталости одговора. Поред
сваке категорије дат је кратак опис најчешћих одговора, а Прилог 2 садржи кратак
приказ илустративних одговора испитаника.
Табела 3. Приказ категорија одговора у погледу кључних квалитета гимназијског
образовања
Категорија
1.
Добра припрема за наставак
даљег школовања

Опис на основу најчешћих одговора
добра припрема за полагање пријемног испита
за факултет, успешно полагање пријемног
испита, добра припрема за даљи рад на
факултету, успех на факултету

2.
Учешће на такмичењима

добра припрема за такмичења, добри пласмани
на домаћим и иностраним такмичењима
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Категорија
3.
Висок ниво општег образовања

4.
Подстицајна атмосфера за развој
личности ученика

социјално и емоционално оснаживање ученика,
јачање самопоуздања и мотивације за даље
учење, истраживање и рад, отвореност за
дискусије и нове идеје, свестрани развитак
личности, зрелост и одговорност

Професионална оријентација

могућност одлагања значајне одлуке о будућем
занимању, информисане и зреле одлуке о
будућој професији

Активизам ученика

укључивање ученика у различите пројекте,
учешће ученика у друштвеном и културном
животу заједнице

Квалитетно традиционално
образовање

очување традиције, чврсти корени градње
будућих академаца, добар избор наставних
предмета

Савременост и иновативност

савремени концепти наставе, иновативне
методе, коришћење и упућивање на савремену
литературу

Добар наставни кадар и добри
ученици

мотивисани и амбициозни наставници и ученици

Развијање радних навика

континуирано и систематично учење, рад,
дисциплина и добра организација времена

Подстицање целоживотног учења

усвајање вредности учења и добра припрема за
стално учење и усавршавање ученика

5.

6.

7.

8.

9.

Опис на основу најчешћих одговора
широко знање, обимно знање и добра база
знања, могућност учења више језика, квалитетно
образовање, опште знање у свим областима,
добра општа информисаност ученика, критичко и
логичко мишљење, применљивост знања

10.
11.

Кључни аспекти гимназијског образовања које је потребно унапредити
Запослени у гимназијама су имали прилику да наведу аспекте који би, према њиховом
мишљењу, најпре требало да буду обухваћени реформским процесима. Испитаници су
наводили три промене за које сматрају да би требало да буду почетак реформских
процеса у гимназији. Одговори на питање отвореног типа су категорисани према
сличности (видети Табелу 4), а категорије су поређане по учесталости јављања
одговора (за детаљнији приказ појединачних одговора видети у Прилогу 3). Ове
категорије обухватају одговоре који су се најчешће јављали, али не и одговоре који су
се јавили један или два пута, а нису могли да буду сврстани у неку од категорија.
12

Табела 4. Приказ категорија одговора у вези са кључним аспектима образовања које је
потребно унапредити
Категорија
1.

Матурски испит

2.
Модернизација приступа и
метода

3.
Наставни план и програм

4.
5.

6.

7.

Практичан рад
Финансијска и техничка
подршка
Унапређење сарадње
гимназија и Министарства
Изборни предмети

8.
Положај ученика

9.

10.

Положај наставника

Аутономија наставника

11. Проверавање и оцењивање
знања

12.

Квалитет уџбеника

Опис на основу најчешћих одговора
промена концепта матурског испита, увођење
екстерне/националне матуре, матура као услов за
упис на факултет
активне методе учења, промене у концепту
наставе, увођење модула уместо класичног
разредно-часовног система, употреба савремених
метода, самостални истраживачки рад ученика,
више модерних технологија, увођење електронске
наставе
смањење обима градива, боља корелација међу
сродним
предметима,
прилагођавање
и
усаглашавање плана и програма међу сродним
предметима, сажимање појединих тема, смањење
броја предмета, промене у фонду часова
појединих предмета
веза теорије и праксе, повезивање са фирмама,
учешће у пројектима и сл.
улагање средстава у модернизацију школа,
побољшање услова рада, опремање кабинета,
обезбеђивање савремених наставних средстава,
увођење ИКТ опреме
сарадња, опремање школа и подршка
модификације и укидање, могућност већег броја
изборних предмета
регулисање права и обавеза ученика, уважавање
личности ученика, могућност да ученици бирају
предмете према интересовањима, формирање
мањих одељења, размене ученика
побољшање положаја у друштву, побољшање
материјалног
положаја,
редукција
административних послова
већа слобода у реализацији плана и програма,
флексибилнији годишњи план
начини
провере
знања,
увођење
стандардизованих тестова, упућеност на стандарде
и исходе приликом процене знања, постизање
објективности оцењивања
провера
научне
заснованости,
доступност
дигиталне верзије уџбеника
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❸ Како запослени у гимназијама перципирају васпитну
функцију школе?
У Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. године васпитни рад експлицитно
се наводи као саставни део образовања (стр. 34) који се остварује кроз целокупан
живот школе од наставе, ваннаставних активности, етоса школе па и кроз
специфичан идентитет који школа развија. Такође, јасно се истиче потреба да се
ојача васпитна функција школе која је у претходном периоду била занемарена.
Последњи системски акт који се бави васпитном функцијом школе је документ из 1991.
године под називом Основе програма васпитног рада у средњој школи („Службени
гласник РС“, бр. 4/91), а од тада је само 2015. донет Правилник о основама васпитног
програма („Службени гласник РС –Просветни гласник“, бр. 3/2015) који се односи на
школе са домом и домове ученика. Због тога су Акционим планом за спровођење
стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године у делу који се односи на
јачање васпитне функције средњих школа предвиђене следеће мере:
развијање програма ваннаставних, ваншколских и слободних активности;
развијање обука школа за нове програме са васпитном функцијом;
развијање обука школа за видове сарадње са локалном заједницом и другима и
праћење примера добре праксе школа у којима је изражена васпитна функција.
Оне треба да доведу до појачања васпитне и социјализацијске функције школе и
превенције социјалних девијација.
Имајући у виду да је васпитна функција неретко недовољно развијена, а некад чак и
занемарена и да је на нивоу система препозната потреба за јачањем васпитне функције
свих школа, па и гимназије, сматрало се важним да се и у овом погледу испитају
ставови и мишљења запослених у гимназијама. О васпитној функцији школе
испитаници су свој став износили у оквиру два питања отвореног типа:
прво се односило на то како гимназије највише доприносе остваривању
васпитне функције,
а друго на конкретне примере унапређивања васпитног рада.
Приликом анализе добијених резултата одговори су груписани у категорије према
сличности и поређани по учесталости. За детаљнији приказ одговора који илуструју
категорије видети Прилог 4.
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РЕЗИМЕ
На основу добијених резултата може се закључити да се мере предвиђене Акционим
планом за спровођење стратегије јачања васпитне функције школе одређеним
делом остварују, али је ипак за објективније сагледавање остваривања васпитне
функције гимназија важно укључити и перспективу ученика.
Наставници, директори и стручни сарадници у гимназијама препознају значај
васпитног рада школе. Иако се лични пример препознаје као најзначајније васпитно
средство, испитаници истичу значај јединственог, синхронизованог васпитног
деловања на младе кроз сарадњу са породицом и друштвеном заједницом.
Потенцијал који ваннаставне и ваншколске активности имају у погледу васпитне
функције не само да је препознат, већ се у великој мери и користи у гимназијама,
што се може закључити из примера унапређивања васпитне функције које су
испитаници наводили. Настава се, такође, сагледава из перспективе васпитне
функције, у погледу наставних садржаја погодних за остваривање васпитног рада,
али у погледу савремених организационих облика и метода рада. Етос школе и
добра организација рада који се рефлектују у доследном спровођењу и поштовању
правила, али и у емпатији, толеранцији и уважавању различитости, препознају се као
значајни. Континуирано праћење и подршка ученицима, посебни превентивни
програми и појачан васпитни рад често су навођени облици унапређеног васпитног
деловања школе. Најчешће су као носиоци васпитне функције препознате
одељењске старешине и педагошко-психолошка служба, а у много мањем броју
случајева сви наставници. То није у потпуности у сагласју са ставом да су ваннаставне
и наставне активности чији су носиоци сви наставници доминантан облик васпитног
рада. На нивоу мањег броја примера препознати су и школски тимови и ученички
парламент као значајни фактори васпитног утицаја. Значај стручног усавршавања за
унапређивање васпитног деловања школе сагледава мали број испитаника. Слично
је и са менторством, једним значајним, а у нашем образовном систему ретким,
обликом васпитног деловања на младе.

Мишљење запослених у гимназијама о томе како гимназија највише доприноси
остваривању васпитне функције
Највећи број наставника сматра да је најзначајнији васпитни утицај који школа
остварује на ученике заснован на личном примеру понашања наставника, односно чак
и кад наставници говоре о неким планираним, систематским васпитним утицајима
школе на ученике, лични пример је на првом месту.
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Пример одговора који илуструје став великог броја испитаника да је лични пример најснажнији
васпитни механизам у гимназијама, те да школа највише доприноси остваривању васпитне
функције кроз недвосмислене, афирмативне и позитивне ставове наставника о свему оном
што представља јасне стандарде цивилизованог живота, хуманистичких и позитивних
вредносних оријентација.

Сарадња са родитељима, ученицима, другим институцијама и локалном заједницом
је, према мишљењу већине наставника, неопходна за остваривање васпитне функције
школе. Организациони облици рада који се најчешће помињу као значајни за
васпитно деловање школе су:
ваннаставне активности,
часови одељењске заједнице,
екскурзије и
посете културним манифестацијама и установама културе.
У нешто мањој мери, али и даље у великом броју, редовна настава је препозната као
потенцијал за васпитно деловање школе, како одређеним садржајима (српски језик,
грађанско васпитање, социологија, филозофија...) тако и начином рада (савремена
настава, могућност да ученици искажу мишљење, повезивање са свакодневним
животом, пројекти…). Посебни васпитни програми и радионице су на трећем месту по
учесталости организационих облика васпитног рада.
Разговор је најчешће помињан метод који доприноси остваривању васпитне функције
школе.
Јасно дефинисана правила која се доследно примењују и поштују су, према мишљењу
мање од половине наставника, кључна за васпитно деловање школе. С тим у вези је
као важна за васпитни утицај препозната и доследна примена награда и казни. Мањи
број наставника сматра да је „рад, ред и дисциплина“ основ васпитног деловања
школе, док скоро подједнак број наставника сматра да је најважније да се међу
ученицима подстичу солидарност и сарадња, негује толерантност, емпатија,
поштовање различитости, недискриминаторско понашање, тимски рад и
преузимање одговорности за сопствене поступке, напредовање и извршавање
обавеза.
Као носиоци васпитне функције школе препознате су најчешће одељењске старешине
и педагошко-психолошка служба, а у нешто мањем броју сви наставници.
У занемарљивом броју случајева наставници сматрају да школа не остварује или не
може да оствари васпитну функцију, а поједини од њих сматрају да је разлог у
законима и прописима.

16

Примери унапређивања васпитног рада у школи
Приликом навођења примера који унапређују васпитни рад школе, наставници су
најчешће начелно одговарали, тако да су се у највећем броју случајева већ набројани
начини на које школа доприноси васпитној функцији нашли на листи примера из
школске праксе.
Најучесталији начин на који школе унапређују свој васпитни рад је богата и разноврсна
понуда ваннаставних и ваншколских активности како у погледу организационих
облика тако и у погледу садржаја (секције, додатна настава, припреме за такмичење,
посета изложби, позоришних представа, радионице, семинари, фокус групе, трибине,
предавања из различитих области, друштвенокористан рад, студијска путовања,
екскурзије, излети, посете сајмовима књига, наука, музејима, хуманитарне акције,
размена са другим школама...).
Сарадња са родитељима, међусобна сарадња колега, нарочито са одељењским
старешином и педагошко-психолошком службом, сарадња са ученицима, групни и
тимски рад, заједничко учешће наставника и ученика у некој активности су на другом
месту по учесталости међу примерима унапређивања васпитног рада школе.
Квалитетна, савремена настава која подразумева савремене облике, методе и
средства рада, активну улогу ученика, коришћење интернета, корелацију између
предмета, заједнички интердисциплинарни пројекти, у великом броју случајева, јавља
се као пример унапређивања васпитног рада школе. Посебно је истакнута улога
предмета Грађанско васпитање.
Етос школе и организација рада, по мишљењу једног броја наставника, значајно
унапређују васпитну функцију школе.
Пример илустративног одговора:
мултикултурални обрасци.

Негује

се

духовно

наслеђе,

политичка

коректност

и

Континуирано праћење и подршка ученицима кроз доследно спровођење система
награда и казни су такође у великој мери навођени као примери унапређеног
васпитног рада.
Посебни превентивни програми и појачан васпитни рад, који најчешће обухвата веће
ангажовање педагошко-психолошке службе, уз честе разговоре са ученицима и
родитељима у нашим школама су чести примери унапређивања васпитног рада.
Поред одељењских старешина и психолошко-педагошке службе, као значајни
носиоци васпитне функције у школи често се јављају и тимови, а посебно Тим за
превенцију злостављања и занемаривања деце, као и Ученички парламент. Иако су
ове промене уведене као законска обавеза, наставници су препознали њихову улогу у
унапређивању васпитне функције школе.
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Мањи број наставника сматра да посете семинарима и стручно усавршавање
наставника, увођење иновација кроз угледне часове и истраживачки пројекти такође
унапређују васпитну функцију школе.
Неколико наставника је изнело пример менторства као унапређеног облика васпитног
рада.
Пример илустративног одговора: У мојој школи постоји концепт менторства који нам омогућава да се
посветимо ученицима, радимо са њима интензивно и свакодневно пратимо и школски успех, али и све
оно што чини њихов живот. Избором ментора, наши ученици бирају особу са којом ће имати
отворену комуникацију и која може да прати и помаже им у свим аспектима.
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❹ Како запослени у гимназијама процењују увођење новог
концепта опште матуре?
Школске 2020/2021. године предвиђено је полагање екстерне, националне опште
матуре према новом концепту. Непосредно пре него што су запослени у гимназијама
приступили попуњавању овог упитника Радна група за развој новог концепта опште
матуре израдила је Нацрт Правилника о програму опште и уметничке матуре којим
се уређују кључна концептуална питања. Након усвајања овог правилника од стране
Националног просветног савета и одлуке министра, овај правилник ће бити доступан на
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја. С обзиром на то да је реч о
веома значајној и дуго очекиваној иновацији, сматрало се веома важним да се путем
Упитника за запослене у гимназијама испитају њихови начелни ставови о новом
концепту опште матуре. Запослени у гимназијама били су у прилици да се, у оквиру два
питања отвореног типа, изјасне о томе:
 како процењују основне предности новог концепта као и о
 потенцијалним проблемима у погледу имплементације екстерног матурског
испита на крају гимназијског образовања.
РЕЗИМЕ
Генерално сагледано, одговори испитаника показују да увођење новог концепта
матурског испита на крају гимназијског образовања има велику подршку међу
запосленима у гимназијама. Резултати анкетирања указују на то да запослени у
гимназијама (у различитим срединама у нашој земљи) овај вид промене
доживљавају као потребан и сврсисходан са становишта унапређивања укупног
квалитета гимназијског образовања. За разлику од новог концепта опште матуре,
актуелни концепт процењује се као његова супротност, односно као „потпуно
превазиђен и нефункционалан“. Важно је нагласити и то да приликом навођења
предности увођења новог концепта матуре испитаници наводе не само једну, већ
најчешће неколико, а неретко и низ предности. Истовремено, сами одговори
запослених у гимназијама недвосмислено говоре о томе да су они у потпуности
свесни да је увођење новог концепта матуре веома комплексан процес, те да захтева
свеобухватно промишљање различитих корака како у процесу прецизне и јасне
концептуализације, тако и у процесу израде тестова, планирања, спровођења и
оцењивања овог екстерног националног испита. У том погледу сами испитаници
препознају и низ питања, односно аспеката који захтевају посебну пажњу и даљу
конкретизацију. При томе не треба занемарити ни то да одређен број испитаника
наводи да нису у довољној мери упознати са предвиђеним програмом опште
матуре, те да у овом тренутку не могу сагледати његове предности и недостатке.
Запослени у гимназијама такође поручују да је веома важно предвидети и развити
благовремени, појачани систем детаљног информисања како запослених, тако и
ученика и њихових родитеља.
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Предности увођења новог концепта матурског испита
Резултати
анкетирања
Да ли запослени у гимназијама
недвосмислено
показују
да
сматрају да нови концепт матуре има
увођење новог концепта матуре
предности?
има
велику
подршку
међу
ДА
запосленима у гимназијама. При
14%
томе је важно нагласити да
испитаници
који
препознају
НЕ
16%
предности, најчешће наводе више
70%
од две јаке стране новог концепта
НЕМАМ ДОВОЉНО
САЗНАЊА ДА
матуре, а неретко и читав низ
ПРОЦЕНИМ
предности.
Aнализа
укупних
одговора запослених у гимназијама
показује да међу њима доминира став да ће увођење екстерног матурског испита
допринети квалитету гимназијског образовања и указује на то да су они у великој мери
сагласни да је постојећи модел матуре „превазиђен и нeсврсисходан“. У односу на
укупан број испитаника, далеко мањи број наставника, директора и стручних
сарадника (16%) изјаснио се да не препознаје предности ове иновације, док 14%
испитаника наводи да још увек нема довољно сазнања о новом концепту, те да из тог
разлога не могу да говоре о предностима његове имплементације.
Резултати квалитативне анализе одговора запослених у гимназијама показују да се
предности увођења новог концепта матурског испита могу разврстати у следеће
категорије одговора: 2
 унапређивање постојећег концепта који је нефункционалан и
несврсисходан;
 допринос подизању укупног квалитета гимназијског образовања
(квалитета наставног процеса, рада наставника, залагања ученика) води
развоју трајнијих и функционалнијих знања;
 омогућава праћење квалитета образовања ученика, али и рада наставника
и гимназија;
 пружа бољу припрему за наставак образовања;
 омогућава бољу проходност на факултете (истовремену пријаву на већи
број факултета) и
 потенцијално смањује трошкове родитеља у погледу уписа на жељене
факултете.

2

Редослед наведених категорија дат је према фреквентности одговора испитаника.
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У Прилогу 5 дат је кратак извод из листе илустративних примера одговора испитаника.
Конкретни одговори су изабрани јер на најбољи начин сумирају укупне исказане
ставове запослених у гимназијама у погледу предности новог концепта.
Потенцијални проблеми у погледу увођења новог концепта опште матуре

Упркос доминантно позитивној
процени ове реформске мере,
велики
број
испитаника
идентификовао је потенцијалне
проблеме у примени новог
да
16%
концепта.
Овакав
резултат
не
индиректно указује на то да
25%
59%
запослени
у
гимназијама
немам довољно
благовремено промишљају о овој
сазнања
важној новини и препознају
одговорност и сложену улогу коју
ће сви у систему имати у процесу
њене имплементације. Поред тога он, у извесној мери, указује и на аспект
неизвесности и бојазни који често прати увођење иновација. Посматрано у односу на
укупан узорак испитаника, 25% запослених у гимназијама не препознаје проблеме о
којима треба водити рачуна, док 16% њих наводи да, у овом тренутку, нема довољно
сазнања да би могли да предвиде потенцијалне проблеме.
Да ли запослени у гимназијама сматрају
да постоје потенцијални проблеми у
примени новог концепта матуре?

Укупни одговори запослених у гимназијама указују на важна питања која треба имати у
виду с обзиром на сложеност процеса концептуализације, али и планирања,
спровођења и оцењивања екстерне матуре. Према мишљењу највећег броја
запослених у гимназијама, потенцијални проблеми у погледу примене новог концепта
матуре, пре свега, односе се на3:
 успешност организације и спровођења матурског испита у погледу
регуларности испита и обезбеђивања једнаких услова за све ученике;
 отпор факултета и отворену могућност да поједини факултети задрже
пријемне испите што ће довести до преоптерећења ученика;
 квалитет тестова и формирање радних група које ће радити на њиховом
конструисању;
 недовољну поступност у процесу увођења и припремљеност свих у систему да
на најбољи могући начин „изнесу“ нови концепт опште матуре.
У Прилогу 6 дат је кратак преглед илустративних примера одговора испитаника.
3

Редослед наведених категорија дат је према фреквентности одговора испитаника.
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❺ Процене потребе за подршком наставницима у
функцији даљег унапређивања квалитета наставе и учења
Успeшнoст oбрaзoвних промена и унaпрeђeњe квaлитeтa гимназијског образовања (и
образовања уопште) зaвиси oд рaзличитих фaктoрa, aли може се рећи да се кao
нajвaжниjи eлeмeнт издвaja нaстaвник, њeгoв прoфeсиoнaлни рaд и професионални
развој. Успешно остваривање сложене и вишеструке улоге коју гимназијски професори
одувек имају, између осталог, захтева благовремену, ефикасну и ефективну системску
подршку у погледу професионалног развоја. Упитником за запослене у гимназијама
желео се добити и одговор на питање – У којим аспектима остваривања савремене
наставе сматрају да им је потребна подршка? С тим у вези наставници су били у
прилици да на четворостепеној скали (треба ми много подршке/треба ми
подршке/компетентан сам/веома сам компетентан) процене степен подршке који
им је потребан како би:
 ученици развили опште међупредметне компетенције (у односу на сваку од
11 компетенција за крај средњег општег образовања) и
 што успешније могли да примене различите приступе тј. елементе који су
предуслов за успешно остваривање савремене наставе.
Развојем документа Национални оквир курикулума – основи учења и наставе
успостављена је и заокружена основа за развој компетенција неопходних за развој
друштва заснованог на знању. Опште међупредметне компетенције за крај општег
средњег образовања у том погледу имају значајну улогу. Такође, од пресудног значаја
за развој функционалних знања, вештина и ставова ученика јесте и подршка у погледу
развоја компетенција наставника за остваривање савремене наставе – наставе која у
центар ставља ученика. За приступ усмерен на ученика најважније је како и шта ученик
учи, који услови подстичу и олакшавају учење, примена наученог и наставак и
продубљивање учења. У овом приступу снажно је наглашено функционално учење, а то
укупно образовање чини ефикаснијим у припремању младих за оно што их чека у
свакодневном животу – личном, друштвеном, професионалном, образовном сл. Из
наведених разлога запослени у гимназијама били су у прилици да искажу потребу за
подршком управо у погледу развоја општих међупредметних компетенција код
ученика и компетенција потребних за остваривање савремене наставе.
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РЕЗИМЕ
Добијени резултати показују да се готово три четвртине испитаника сматра
компетентним у погледу сопственог доприноса развоју општих међупредметних
компетенција код ученика. На основу добијених налаза, издвојиле су се
компетенције у погледу којих се највећи број испитаника „осећа најсигурније“
(Одговоран однос према околини, Комуникација, Сарадња и Одговорно учешће у
демократском друштву), као и оне у погледу којих најпре процењују да им је
потребнија подршка (Предузимљивост и предузетничка компетенција, Дигитална
компетенција и Компетенција за целоживотно учење).
У погледу компетенција потребних за остваривање савремене наставе важно је
нагласити да више од 60% испитаника високо процењује своје компетенције
(одлучује се за категорије одговора „компетентан сам“ и „веома сам компетентан“).
Највећи број испитаника (40%) наводи да им је потребна подршка у погледу примене
тематско-проблемске наставе кроз интердисциплинарни приступ. Укупно трећина
испитаника сматра да им је подршка потребна у погледу индивидуализације и
диференцијације наставе и употребе ИКТ средстава. С друге стране, преко 60%
испитаника осећа се компетентним у погледу: развоја метода, техника и
инструмената за проверу знања, усмеравања ученика на решавање реалних
животних проблема као и у погледу коришћења резултата вредновања у функцији
даљег развоја и напретка ученика и сл.
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Процена потребне подршке у погледу развоја општих међупредметних компетенција
У Табели 4 дат је приказ резултата у погледу процене нивоа подршке који је наставницима
потребан како би ученици на што бољи начин развили опште међупредметне
компетенције.
Табела 4. Приказ процена наставника у погледу потребне подршке за развој општих
међупредметних компетенција

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Треба ми
много
подршке

Треба ми
подршке

Компетентан
сам

Веома сам
компетентан

бр

%

бр

%

бр

%

бр

%

Компетенција за целоживотно учење

16

1,8

274

31,4

464

53,3

118

13,5

Комуникација

4

0,5

154

17,7

510

58,5

204

23,4

Рад са подацима и информацијама

15

1,7

219

25,1

434

49,8

204

23,4

Дигитална компетенција

28

3,2

283

32,5

370

42,4

191

21,9

Решавање проблема

14

1,6

235

26,9

465

53,3

158

18,1

Сарадња

34

3,9

144

16,5

509

58,4

205

23,5

Одговорно учешће у демократском друштву

30

3,4

155

17,8

502

57,6

185

21,2

Одговоран однос према здрављу

14

1,6

180

20,6

498

57,1

180

20,6

Естетичка компетенција

17

1,9

198

22,7

469

53,8

188

21,6

Предузимљивост и предузетничка
компетенција

55

6,3

372

42,7

344

39,4

101

11,6

Одговоран однос према околини

13

1,5

123

14,1

475

54,5

261

29,9
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Добијени резултати показују да преко 70% испитаника сматра да им за развој 9 од 11
компетенција није потребна подршка – дају одговоре „компетентан сам“ и „веома сам
компетентан“. При томе је важно имати у виду да процена „компетентан сам“ доминира
у односу на процену „веома сам компетентан“ када је реч о свим међупредметним
компетенцијама. Генерално гледано, независно од компетенције која је предмет
процене, далеко већи број испитаника се осећа компетентно у настојању да допринесе
развоју ових компетенција код ученика. Једини изузетак представља општа
међупредметна компетенција – Предузимљивост и предузетничка компетенција где су
мишљења испитаника подељена.

Испитаници се најкомпетентније осећају у погледу развоја следећих општих
међупредметних компетенција:
 Одговоран однос према околини – 84,4% испитаника наводи да је компетентно,
од тога 23% њих процењује да су веома компетентни.
 Комуникација и Сарадња – ове две компетенције испитаници процењују готово
идентично (по 82% испитаника сматра се компетентним, при чему нешто већи
број испитаника (34) сматра да им треба много подршке када је реч о Сарадњи
наспрам 4 када је реч о Комуникацији).
 Одговорно учешће у демократском друштву – 79% испитаника наводи да се
осећа компетентним, од тога 21% њих процењује да су веома компетентни.
Као три компетенције за које је наставницима потребно највише подршке издвојиле су
се следеће:
 Предузимљивост и предузетничка компетенција – 49% испитаника процењује
да им је потребна подршка, од тога 6% њих наводи да им је потребно много
подршке.
 Дигитална компетенција – 35% испитаника наводи да им је потребна подршка,
од тога се свега 3% њих опредељује за одговор „треба ми много подршке“.
 Компетенција за целоживотно учење – 33% испитаника сматра да им је
потребна подршка, при чему потребу за доста подршке изражава мање од 2%
њих.
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Процена потребне подршке у развоју различитих професионалних компетенција
наставника
Запослени у гимназијама били су у прилици да се изјасне о степену подршке који им је
потребан у односу на тринаест сегмената значајних за успешно остваривање савремене
наставе. Добијени резултати приказани су у Табели 5.
Табела 5. Приказ одговора испитаника у вези са потребном подршком у циљу унапређивања
наставе у односу на различите сегменте значајне за остваривање савремене наставе
АСПЕКТИ ПРОЦЕНЕ
Планирање наставе усмерено на учење и ученика и
развијање компетенција

Треба ми
много подршке

бр

%

Треба ми
подршке

Компетентан
сам

Веома сам
компетентан

бр

%

бр

%

бр

%

11

1,3

224

25,7

514

58,9

123

14,1

26

3,0

339

38,9

398

45,6

109

12,5

9

1,0

244

28,0

502

57,6

117

13,4

Коришћење разноврсних наставних метода и
техника за стварање подстицајне средине за учење

12

1,4

217

24,9

492

56,4

151

17,3

Прилагођавање наставе индивидуалним
образовним и васпитним потребама ученика

26

3,0

275

31,5

455

52,2

116

13,3

Резултати вредновања ученика користе се у
функцији даљег развоја и напретка ученика

7

0,8

194

22,2

568

65,1

103

11,8

Самостално креирање разноврсних метода, техника
и инструмената за проверу знања ученика
(иницијална тестирања, усмена испитивања,
писмене провере и сл.)

10

1,1

164

18,8

527

60,4

171

19,6

Осмишљавање садржаја који ученике ставља у
позицију да решавају реалне проблеме и сналазе се
у свакодневним ситуацијама

14

1,6

170

19,5

531

60,9

157

18,0

Учење које се остварује кроз сталну интеракцију на
релацији ученик–ученик

12

1,4

216

24,8

513

58,8

131

15,0

Стварање услова да ученици преузму одговорност за
властити процес учења (активни учесници и субјекти
процеса учења)

17

1,9

258

29,6

473

54,2

124

14,2

Коришћење ИКТ средстава за реализацију
разноврсних садржаја и стварање подстицајне
средине за учење

24

2,8

293

33,6

392

45,0

163

18,7

Осмишљавање и спровођење активности усмерених
на остваривање васпитне функције школе

16

1,8

234

26,8

481

55,2

141

16,2

Развијање иновативних ваннаставних садржаја
базираних на интересовањима и потребама ученика

18

2,1

292

33,5

426

48,9

136

15,6

Примена тематско-проблемске наставе кроз
интердисциплинарни приступ
Преиспитивање сопствене праксе, њено мењање и
унапређивање
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Генерално гледано, више од 60% испитаника високо процењује своје компетенције
(одлучује се за категорије одговора „компетентан сам“ и „веома сам компетентан“).

Приликом самовредновања наставника међу сегментима који су значајни за успешно
остваривање савремене наставе као најпозитивније оцењени издвајају се они које се
односе на:
 самостално креирање разноврсних метода, техника и инструмената за
проверу знања ученика;
 осмишљавање разноврсних садржаја који ученике стављају у позицију да
решавају реалне проблеме и сналазе се у свакодневним ситуацијама и
 коришћење резултата вредновања ученика у функцији даљег развоја и
напретка ученика.
Око 80% испитаника себе процењује компетентним и веома компетентним у погледу
наведених вештина, а за последње две тврдње око 20% испитаника се изјаснило као
веома компетентно.
Судећи по добијеним резултатима, испитаницима је највише подршке потребно у вези
са:
 применом тематско-проблемске наставе кроз интердисциплинарни приступ
(скоро 40% њих сматра да им је потребна подршка).
Такође, трећина испитаника наводи да им је потребна подршка у вези са:
 коришћењем ИКТ средстава за реализацију разноврсних садржаја и стварање
подстицајне средине за учење;
 развијањем
иновативних
ваннаставних
интересовањима и потребама ученика као и

садржаја

 прилагођавањем наставе
потребама ученика.

образовним

индивидуалним,

базираних
и

на

васпитним
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❻ Закључак и препоруке
Резултати добијени овим истраживањем ставова запослених у гимназијама указују на
неколико закључака и препорука у вези са реформским променама у гимназијском
образовању:
1. Запослени у гимназијама препознају и јасно дефинишу квалитете гимназијског
образовања, али су и критични, тако да указују на аспекте у којима гимназијско
образовање није на очекиваном нивоу квалитета, нарочито у погледу
ефикасности, односно раскорака између циљева и резултата гимназијског
образовања.
2. Највећи број испитаника сматра да су промене на концептуалном нивоу
гимназијског образовања неопходне, али те промене треба да буду ограничене
на одређене аспекте како би се задржале препознатљиве специфичности
гимназија. Поимање тих специфичности огледа се у најприсутнијим
одредницама квалитeта гимназијског образовања: наиме, гимназија се
доживљава као школа снажно усмерена ка квалитетној припреми ученика за
даље образовање, која је заснована на високом нивоу општег образовања и
подстицајној атмосфери за развој личности ученика. Иако одређени број
испитаника види гимназију као „чувара традиције“, велики број испитаника
спознаје нужност промена које треба да иду у правцу повећања капацитета
гимназије да прати и одговара на захтеве све динамичнијег савременог
друштва. Они се, између осталог, залажу за већу флексибилност гимназијског
образовања, савременије програме и приступе настави, функционалнија знања
ученика, боље ресурсе, већу аутономију ученика и наставника, објективније
оцењивање.
3. Пошто чак 86% наставника, директора и стручних сарадника подржава промене,
може се закључити да постоји „критична маса“ неопходна да промена буде
успешна. Други важан услов за успешну промену јесте да запослени буду
континуирано и благовремено информисани и питани о планираним
променама као и да се у овај процес укључи и шира образовна јавност.
4. Насупрот доста присутном мишљењу да школе, па ни гимназије, не остварују
васпитну функцију, резултати ове анкете показују супротно. Судећи према
ставовима испитаника, гимназије у значајној мери остварују васпитну функцију
кроз широк дијапазон садржаја и облика рада. Бољем сагледавању овог аспекта
рада гимназија значајно би допринела и перспектива ученика, мада би она била
значајна и за сагледавање свих аспеката рада и промена којима се бави ово
истраживање.
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5. Потреба за новим концептом матурског испита препозната је у великој мери,
али су испитаници свесни потенцијалних проблема у вези са увођењем новог
матурског испита. Транспарентност у поступном увођењу новог концепта
матурског испита и добра припрема свих актера могли би да допринесу
смањењу евентуалних проблема у вези са увођењем новог концепта матурског
испита у систем.
6. Наставници, директори и стручни сарадници препознају сопствене
компетенције, али и потребу за подршком у даљем професионалном развоју у
погледу одређених компетенција. Иако су у највећој мери истакли потребу да
ојачају своје компетенције које би допринеле да се код ученика развијају
компетенције за предузетништво, препознаје се и потреба за подршком у
оквиру општих дидактичко-методичких компетенција, нарочито у погледу
савремених облика и метода рада, пошто се једна од жељених промена односи
управо на савремене приступе настави.
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ПРИЛОЗИ

Прилог 1 – Подаци о узорку школа и испитаника

Табела 1. Преглед листе школа обухваћених узорком
БРОЈ

НАЗИВ ШКОЛЕ

МЕСТО

БРОЈ
ИСПИТАНИКА

Алексинац

6

1

Алексиначка гимназија

2

Гимназија „Никола Тесла“

Апатин

14

3

Гимназија „Вук Караџић“

Бабушница

11

4

Гимназија „Јосиф Панчић“

Бајина Башта

1

5

Гимназија „20. октобар“

Бачка Паланка

7

Бачка Топола

1

Београд

13

Београд

35

7

Гимназија и економска школа
„Доситеј Обрадовић“
VI београдска гимназија

8

IV београдска гимназија

9

Земунска гимназија

Београд

34

10

VIII београдска гимназија

Београд

30

11

XIV београдска гимназија

Београд

28

12

Савремена гимназија

Београд

18

13

VII београдска гимназија

Београд

10

14

Математичка гимназија

Београд

8

15

Гимназија „Свети Сава“

Београд

7

16

XII београдска гимназија

Београд

5

17

Гимназија „Црњански“

Београд

4

18

I београдска гимназија

Београд

2

19

Гимназија „Креативно перо“

Београд

1

20

Гимназија Крушевац

Крушевац

2

21

Гимназија „Бора Станковић“

Бор

10

22

Гимназија „Бора Станковић“

Врање

3

23

Ваљевска гимназија

Ваљево

18

24

Гимназија у Великој Плани

Велика Плана

18

25

Средња школа Велико Градиште

Велико Градиште

9

26

Гимназија „Јован Скерлић“

Владичин Хан

4

27

Гимназија „Бора Станковић“

Врање

10

28

Гимназија „Жарко Зрењанин“

Врбас

5

29

Гимназија „Врњачка Бања“

30

Гимназија „Свети Сава“

31

6

Врњачка Бања

28

Гораждевац

11

Средња школа

Гроцка

13

32

Гиманазија „Бора Станковић“

Драгаш

11

33

Прва спортска кошаркашка гимназија

Железник

1

34

Гимназија Зајечар

Зајечар

12

35

Зрењанинска гимназија

Зрењанин

3

36

Гимназија

Инђија

10

37

Књажевачка гимназија

Књажевац

23

38

Прва крагујевачка гимназија

Крагујевац

23

БРОЈ

НАЗИВ ШКОЛЕ

МЕСТО

БРОЈ
ИСПИТАНИКА

39

Друга крагујевачка гиманазија

Крагујевац

1

40

Гимназија Куршумлија

Куршумлија

10

41

Гимназија Подујево

Куршумлија

1

42

Гимназија Лебане

Лебане

4

43

Гимназија „Вук Караџић“

Лозница

31

44

Средња школа „Вук Караџић“

45

Гимназија „Младеновац“

46

Неготинска гимназија

47

Љубовија

6

Младеновац

5

Неготин

2

Гимназија „Светозар Марковић“

Ниш

60

48

Гимназија „Стеван Сремац“

Ниш

12

49

Гимназија „Михајло Пупин“

Нови Београд

8

50

Гимназија

Нови Кнeжевац

3

51

Гимназија

Нови Пазар

14

52

Гимназија „Јован Јовановић Змај“

Нови Сад

19

53

Гимназија „Светозар Марковић“

Нови Сад

13

54

Елитна прва економска школа и гимназија

Нови Сад

6

Нови Сад

3

Нови Сад

2

56

Гимназија „Живорад Јанковић“
са домом ученика
Гимназија „Лаза Костић“

57

Гимназија

Обреновац

25

58

Паланачка гимназија

Паланка

6

59

Гимназија

Параћин

15

60

Средња школа „Младост“

Петровац на Млави

3

61

Пожаревачка гимназија

Пожаревац

12

62

Гимназија „Свети Сава“

Пожега

1

63

Гимназија „Skenderbeu“

Прешево

7

64

Гимназија

Прокупље

1

65

Гимназија „Стеван Пужић“

Рума

3

Руски Кустур

15

Свилајнац

3

55

66
67

Oсновна школа и гимназија
„Петро Кузмјак“
Средња школа „Свилајнац“

Сента

5

69

Гимназија са домом ученика за
талентоване ученике „Бољаи“
Гимназија

Смедерево

1

70

Средња школа „Бранислав Нушић“

Сокобања

2

71

Гимназија „Вељко Петровић“

Сомбор

13

68

Србобран

5

73

Гимназија и економска школа
„Светозар Милетић“
Карловачка гимназија

Сремски Карловци

14

74

Средња школа „Ђуро Јакшић“

Српска Црња

6

75

Гимназија „Бранко Радичевић“

Стара Пазова

12

Суботица

26

Суботица

10

Ћуприја

2

Уб

4

72

77

Гимназија за талентоване ученике
„Deže Kostolanji“
Гимназија „Светозар Марковић“

78

Гимназија

79

Гимназија „Бранислав Петронијевић“

80

Ужичка гимназија

Ужице

14

81

Шабачка гимназија

Шабац

11

76

БРОЈ

НАЗИВ ШКОЛЕ

82

Гимназија „Сава Шумановић“

83

Гимназија Гљилане

МЕСТО
Шид

БРОЈ
ИСПИТАНИКА
4

Шилово

УКУПНО

3
872

ела

Табела 2. Приказ структуре узорка према радном месту испитаника
СТРУКТУРА УЗОРКА ПРЕМА
РАДНОМ МЕСТУ
наставник1

БРОЈ
ИСПИТАНИКА
744

стручни сарадник

72

директор

35

помоћник директора

21

УКУПНО

872
ра

ф Графикон 1. Приказ структуре узорка према годинама радног стажа

Приказ структуре узорка према годинама радног стажа
20%
32%

1

14%

34%

до 5 година
између 6 и 15 година
између 16 и 25 година
преко 25 година

Структуру узорка наставника према предметима није могуће тачно утврити с обзиром на то да велики
број испитаника није прецизирао који предмет предају. Узорком су, у различитој мери, обухваћени
неставници готово свих предмета.

Прилог 2 – Мишљење запослених у гимназијама о кључним квалитетима гимназијског образовања –
ПРИКАЗ ИЛУСТРАТИВНИХ ОДГОВОРА ИСПИТАНИКА
1. Добра припрема за наставак даљег школовања









Гимназијалци су најуспешнији студенти на свим факултетима.
Опширност у раду омогућава ученицима релативно лако припремање пријемних испита.
Гимназијско образовање омогућава проходност на све факултете, пружа ефикасан наставак
школовања и усмереност ка будућим занимањима.
Гимназија веома добро припрема ученике за наставак школовања.
Знање које деца стекну у току гимназијског образовања олакшава им упис и даље студирање на
изабраним факултетима.
Гимназијско знање је добар темељ даљег школовања.
Гимназијски ученици остварују одличне резултате у даљем школовању.

2. Учешће на такмичењима





Присуство на такмичењима у Србији и иностранству омогућава упознавање ученика са широким
спектром наука и технологије.
Ученицима се пружа могућност за самодоказивање на различитим такмичењима.
Ученицима се пружа прилика да учествују на разноврсним такмичењима.
Постижу се солидни резултати на разним такмичењима.

3. Висок ниво општег образовања







Ширина знања омогућава свестрани развој личности (интелектуални, емоционални и
друштвени).
Сцијентистички приступ феноменима који се изучавају, хуманистичка оријентација и опште
образовање чине значајан темељ за формирање зреле и успешне личности.
Културни развој ученика подстиче се свеобухватним образовањем и добром општом
информисаношћу.
У гимназији се опширно и темељно проучавају многе области природних и хуманистичких наука.
Ученик може да стекне дубок увид у поједине научне области, часови су квалитетни.
Широко образовање је свакако само по себи велика предност. Ученицима је омогућено да заволе
образовање као такво.

4. Подстицајна атмосфера за развој личности ученика














Гимназијска настава пружа могућност отвореног разговора, размене мишљења и испољавања
креативности и мисаоности.
С обзиром на то да средња школа има посебну улогу и одговорност у развојном периоду
психофизичког и психосоцијалног сазревања и формирања личности, управо кроз гимназијско
образовање се директно утиче на изградњу ставова, испољавања креативности и формирање
идентитета ученика.
Настава је усмерена на ученика. Води се рачуна о индивидуалним потребама и могућностима
ученика, што позитивно утиче на развој личности.
Гимназијска средина позитивно утиче на развој социјалне и емотивне интелигенције.
Оснажује се космополитски дух код ученика.
Гимназије важе за елитне школе, које негују ренесансни тип личности са хуманим приступом
образовању и васпитању.
У гимназији се ђаци уче критичком мишљењу.
Добра страна у гимназији је дружење, јер има подједнак број дечака и девојчица.
Гимназија представља пријатељски амбијент за дете.
Гимназија подстиче одговорно понашање ученика према себи и другима.
Ученици у гимназијама стичу добре манире.
Гимназија подстиче прихватање културних различитости.

5. Професионална оријентација






Гимназија пружа могућност одлагања значајне одлуке о будућем занимању, пошто је ретко ко
способан за то у четрнаестој години. Својим предметима, општим образовањем и бројним
ваннаставним активностима, упућује ученике у постојеће могућности и сопствене вредности, што
је одлична база за будућу, зрелу професионалну оријентацију.
Гимназија омогућава ученицима да зрелији одлучују о избору свог занимања и пружа им
могућност да боље упознају своја интересовања.
Гимназија пружа могућност дужег развијања и идентификовања јаких страна ученика.
Гимназија пружа ученицима широко образовање, општу културу и могућност да истражују у чему
су добри и чиме би желели да се баве.

6. Активизам ученика






Ученици имају могућност да се укључе и ангажују у локалној средини.
Ученици се подстичу на укључивање у културни и друштвени живот.
Ученици се интегришу у савремене друштвене токове и постају активни учесници савременог
друштва.
Ученици учествују у пројектима из области које их највише интересују.
Гимназија припрема ученике да буду одговорни грађани и спремни да доносе важне одлуке као
професионалци.

7. Квалитетно традиционално образовање





Концепт гимназијског образовања је и традиционалан, али и прилагодљив.
Гимназија има велику и завидну традицију у образовно-васпитном раду.
Негују се традиционалне вредности у квалитету наставе.
Рад је устаљен традицијом и савесношћу професора.

8. Савременост и иновативност







Приметан је савремен приступ у обради наставних тема што утиче на развој критичког
мишљења код ученика.
Настава је квалитетна са великим бројем иновација.
И код ученика и код наставника је приметна воља за праћењем савремених токова у науци.
Наставници примењују образовне стандарде у настави.
Наставни концепти прате савремене токове.
Професори користе савремену литературу.

8. Добар наставни кадар и добри ученици











Наставни кадар је мотивисан за рад, а мотивисани су и ученици.
Гимназију уписују углавном добри и амбициозни ученици.
Уочава се велико залагање ученика за напредак у разним областима.
У гимназије долазе ученици са великим потенцијалом.
Гимназија окупља најбоље ученике и конкуренцијом у одељењу подиже ниво знања и подстиче
ученике на максимално залагање.
Наставници су добро припремљени, а ученици мотивисани да редовно раде, приметан је активан
однос свих учесника у процесу образовања.
У гимназији су најинтелигентнији ученици.
Као добре стране се издвајају знање, компетентност и дисциплина професора.
У гимназијама ради приличан број професора којима је стало да њихови ученици буду културни и
слободоумни људи и свестрано образоване личности оспособљене за креативан рад.
Приметан је ентузијазам код наставног кадра.

9. Развијање радних навика






Гимназија развија навику учења из широког спектра различитих извора који покривају и повезују
различите области знања.
Континуиран рад у гимназији доприноси стварању радних навика ученика.
У гимназији се инсистира на континуираном и систематичном учењу свих ученика.
Гимназија захтева доста рада, дисциплине и добру организацију времена.
Радне навике формиране у гимназији су јаче него у било којој другој средњој школи.

10. Подстицање целоживотног учења





Гимназија пружа добру основу за даљи напредак и школовање, такође развија компетенције за
целоживотно учење.
Гимназија обезбеђује бољу припремљеност за перманентно образовање.
Ученик је способан да надграђује своја знања целог живота.
Гимназија представља обуку за целоживотно учење. У гимназији се усвајају вредности које утичу
на перманентни развој личности.

Прилог 3 – Мишљење запослених у гимназијама о кључним аспектима гимназијског образовања које је потребно
унапредити – ПРИКАЗ ИЛУСТРАТИВНИХ ОДГОВОРА ИСПИТАНИКА

1.

Матурски испит






2.

Промене су већ приметне. Увођење стандарда и другачији матурски испит су по мом мишљењу
добри правци у реформи гимназијског образовања.
Сматрам да реформа гимназије треба да иде у смеру промене завршног испита који ће бити
вреднован при упису на факултет.
Постоји потреба за увођењем екстерне матуре.
Важно је променити форму матурског испита. Најбоље би било увести општу матуру која је услов за
уписивање факултета.
И на крају средњошколског образовања требало би да постоји завршни испит, који би представљао
националну матуру, по угледу на крај основношколског образовања.

Модернизација приступа и метода
 Значајан би био прелазак са предметног на тематски приступ, затим увођење иновативних метода као
обавезних у гимназији (нпр. кооперативно учење, пројектна настава, холистички приступ).
 Предметну наставу треба заменити проучавањем феномена или области. Ученици би требало да
проучавају области/феномене који су интердисциплинарни и у којима се преплићу конкретни, различити
наставни предмети.
 Важно је променити приступ настави како би се могле користити активне методе учења.
 Методе учења треба да буду блиске деци, тако да их заинтересују и мотивишу за учење.
 Било би добро увести перипатетичку наставу.
 Важно је одустати од „просветитељског” концепта образовања, имајући у виду да живимо у
постпостмодерни – гимназије су апсурдне ако не подразумевају увођење ученика у методологију
научног истраживања.
 Пожељна је израда ученичких пројеката и укључивање стручних консултаната у редовну наставу. Нпр. у
настави страних језика била би пожељна редовна предавања страних лектора.
 Концепту гимназијског образовања треба улити дух савременог информатичког друштва, али
истовремено задржати добре стране класичног образовања.
 Било би добро променити концепт наставе – са класичног обрасца прећи на слободнији облик наставе
који омогућава креативност и активно учествовање ученика; омогућити ученику да активно долази до
знања, а не да буде пасивни посматрач – омогућити истраживачки рад ученика.

3.

Наставни план и програм








Потребно је увести наставне програме за 21. век. Нема потребе преносити ученицима она знања која
нису релевантна за време у коме живе.
Неопходно је мењати планове и програме који потичу из доба социјализма и одавно су превазиђени.
Неопходно је мењати и законе и правилнике који ће бити функционални у односу на оно што желимо
да постигнемо, напустити копирање туђих закона и правилника.
Наставне планове и програме треба прилагодити узрасту ученика и повезати са свакодневним
животом, осавременити.
Требало би увести више часова матерњег језика, како би се јачале вербалне компетенције ученика.
Такође, било би добро увести више страних језика у гимназијско образовање.
Програме сродних предмета треба усагласити, а лектиру треба осавременити.
Наставне јединице из блиских предмета би требало да у исто време обрађују сличне теме како би се
постигао интердисциплинарни приступ настави.









4.

Практичан рад









5.

Часове би требало држати уз много практичних вежби без превише теоретисања.
Треба увести професионалну праксу као и обавезан кабинетски рад.
Потребне су интервенције у смислу примене стеченог знања у конкретним практичним условима: у
лабораторијама, радионицама, предузећима и сл.
Развијање предузетничког духа ученика се може постићи кроз практичан рад – преко учешћа у
пројектима, семинарима и сл.
Потребно је појачати примену стеченог теоријског знања. Важно је увести практичну наставу и
омогућити ученицима ближи контакт са привредом.
Неопходно је увођење праксе у оквиру неких предмета. Добро би било повезати одговарајуће
институције и школе како би ученици могли да их посете и стекну увид у рад различитих државних
органа и фирми.
Од кључне је важности развијање применљивих знања. Препорука је да се редукује непотребно
градиво које нема примену у животу.

Финансијска и техничка подршка






6.

План и програм би требало ускладити са временом које је ученицима потребно да савладају неку
тему. Такође, важно је повећати број часова утврђивања, а смањити број часова обраде нових
наставних јединица.
Предлог је да прве две године буду општег карактера, а да се у трећој и четвртој години уведу
изборни предмети од којих се ученици одлучују за неке које желе да слушају и даље.
Потребна је темељна прерада наставних програма са акцентом на смањењу обима и
продубљивању релевантних знања.
Важно је повезивати наставне садржаје по хоризонтали и вертикали.
Такође, треба конкретизовати међупредметне компетенције.
Постоји потреба за увођењем билингвалне наставе у гимназије.

Не сматрам да су потребне стратешке интервенције, већ боља материјална и технолошка
опремљеност ради потпуне реализације свих расположивих метода и техника учења.
Пре свега, требало би обновити саме школе, тј. радне просторије, учионице и целокупну
инфраструктуру, осавременити наставу модерним научним средствима (рачунарима, пројекторима,
паметним таблама).
Свака учионица треба да има приступ интернету, као и рачунар и пројектор. Ово не само да би
учинило да настава буде продуктивнија, већ би и ученици много више научили.
Свака школа би, поред традиционалне, требало да има и дигиталну библиотеку.

Унапређење сарадње гимназија и Министарства




Професорима би било од велике помоћи када би постојала чешћа и темељнија сарадња са
Министарством.
Било би добро да се и Министарство укључује у решавање неких горућих проблема у гимназијама.
Министарство би требало да омогући опремање свих гимназија савременим наставним средствима,
пре свега интернетом и рачунарском опремом.

7.

Изборни предмети







8.

Увођење нових изборних предмета би поред проширивања знања омогућило и бављење аспектима
који нису стриктно прописани програмом, већ следе интересовања, али и нова достигнућа.
Било би пожељно повећавати број изборних предмета у другој, трећој и четвртој години како би се
ученици усмеравали према областима које их занимају.
Требало би укинути неке изборне предмете (верска настава и грађанско васпитање нису гимназијски
предмети, уводе конфузију код ученика при избору, а наставницима служе само као неадекватна и
нестручна допуна норме).
Било би пожељно увести нове изборне предмете, нпр. предмете који се тичу менталног здравља,
репродуктивног здравља, као и здравственог васпитања уопште.
Требало би увести изборне предмете у оквиру већ постојећих предмета, тако што би се у већ
постојећем предмету обрађивали основни елементи те области, који су важни за развитак креативног
мишљења и општег образовања, а у оквиру изборног дела тог предмета би се обрађивале теме на
вишем нивоу које су потребне за упис на одговарајући факултет.

Положај ученика













9.

Требало би код ученика развити одговорнији однос према обавезама. У вези с тим права која су им
загарантована треба употпунити обавезама.
Ученицима би требало пружити подршку, а не само критике.
Веома је битно да се уважава индивидуалност ученика.
Сматрам да садашњи концепт школства где се деци дају сва права, а не дефинишу њихове обавезе,
веома озбиљно урушава школство, у виду вршњачког насиља и насиља према наставницима, тако да
то под хитно треба мењати.
Било би добро јачати социјални аспект ученичке личности кроз више ваннаставних активности,
манифестација, културних и друштвених активности.
Већу пажњу треба посветити даровитој деци осмишљавањем већег броја додатних активности.
Сматрам да би требало омогућити ученицима да бирају предмете у складу са интересовањима.
Требало би да се пружи више могућности ученицима да покажу своју креативност.
Тзв. заштита права детета, која је у теорији веома добра ствар, у пракси је често лоше примењена, па
чак и злоупотребљена.
Треба подстицати школске пројекте, размене ученика и сарадњу између гимназија на националном и
на међународном нивоу.
Било би добро увести „chatroom” просторије, које би служиле за комуникацију са интернационалним
вршњацима.

Положај наставника









Професорски кадар би се могао мотивисати уколико би се повећала зарада и уколико би постојала
могућност награђивања. Такође, неопходно је повећање достојанства професије.
Јако је важно вратити углед наставницима – тиме би се вратио углед образовању у глобалу.
Треба увести платне разреде и награђивати заслужне наставнике.
Сматрам да треба смањити обим административних послова и формалних процедура у којима
учествују наставници.
На првом месту потребно је вратити ауторитет професорима.
Пожељно је финансијско мотивисање наставника за квалитетнији рад. Тако би се створили услови да
квалитет заиста буде вреднован – да буду истакнути и награђени и појединци и школе који
квалитетно раде, те да плата буде у складу са квалитетом рада.
Важно је неговање физичке и естетске културе наставника и ученика. Својим здравственим (као и
читалачким) навикама професори треба да су узор својим ученицима и обрнуто.

10. Аутономија наставника





Важно је омогућити професорима известан степен слободе у реализацији наставе (у виду избора или
редукције наставних јединица).
Наставнику треба дати већу слободу у реализацији програма, са већим нагласком на квалитету
подучавања него на количини пренетих информација.
Потребно је дозволити наставницима да од укупног градива по процени могу да избаце до 30% у
зависности од потреба ученика.
Наставник не треба да се труди да реализује целокупни наставни програм по цену „трчања“ кроз
градиво.

11. Провера знања и оцењивање













Сматрам да треба увести иницијалне тестове на нивоу Републике за више предмета.
Потребно је усагласити критеријуме оцењивања како би се обезбедила већа објективност.
Било би добро увести екстерно оцењивање.
Потребно је кориговати Правилник о оцењивању ученика, тј. избацити распоред писмених провера
знања, педагошке свеске и понављање писмене провере ако више од половине ученика једног
одељења добије недовољну оцену (у циљу спречавања злоупотреба и квалитетнијег рада без
сувишне педагошке документације).
Сматрам да би било добро када би се правио већи број стандардизованих тестова.
Неопходна је свеобухватна обавезна примена стандарда и тестирање на крају сваке године.
Сматрам да је потребно више формативних интерактивних провера, а мање сумативних.
Треба увести обавезне завршне тестове на крају школске године.
Требало би већи значај дати конкретним резултатима (завршни испити, пријемни испити, матурски
испити и сл.), а мањи оценама на крају класификационих периода, јер те оцене не осликавају право
знање ученика већ често настају као последица немогућности наставника да реално оцени ученика, а
често су и плод притисака. Уколико би се системски дао већи значај знању, а не оценама, код ученика
би се снажније развијала унутрашња мотивација, тј. жеља за радом и знањем, а не спољашња
мотивација, тј. жеља за што већим оценама без обзира на усвојено знање.
Класично оцењивање требало би заменити проценом и самопроценом ученичког напретка, односно
остварености задатих стандарда постигнућа (исхода).

Прилог 4 – Примери унапређивања васпитног рада у школи –
ПРИКАЗ ИЛУСТРАТИВНИХ ОДГОВОРА ИСПИТАНИКА
1. Ваннаставнe и ваншколске активности
















Сопче - јединствена ученичка организација, начин неформалног организовања ученика
самоорганизована секција примењене физике и електронике, коју воде ученици, полазници Петнице
организација позоришних сусрета ученика гимназија Србије
радио-емисија коју воде ученици
формирање ученичких група које креирају презентације у вези са разним темама попут алкохолизма,
наркоманије, насиља, лепог понашања, разних вредносних ставова и слично
Одржавање великог броја радионица, семинара и фокус група о актуелним темама (вршњачко насиље,
превенција наркоманије, професионална оријентација, здрави стилови живота) у значајној мери унапредило
је васпитни рад у нашој школи.
организација фестивала Наук није баук
дебатни клуб
ученичке компаније
активности повезане са радовима факултета
велики број понуђених ваннаставних активности, секција
учешће у пројектима, рециклажа, књижевне вечери, изложбе, презентације и обележавања битних датума,
сређивање школског дворишта
пројекти попут Форум театра
Клуб Буди мушко и њихове акције

2. Сарадња наставника, родитеља и ученика





радионице намењене ученицима и наставницима
предавања и сарадња са локалном заједницом и институцијама
сарадња свих наставника са психолошко-педагошком службом
заједничко организовање обележавања неких догађаја или датума у школи – спортски дан, новогодишњи
коцерти, акције Шири осмех

3. Квалитетна савремена настава








часови у мултимедијалној учионици
групни рад
пројектна настава
кооперативно учење
нове методе рада које подстичу ученичку иницијативу и активизам
различите ваннаставне обуке
презентације, дебате, дискусије

4. Континуирано праћење и подршка ученицима







изрицање васпитно-дисциплинских мера
праћење понашања
похвале су само неки од примера који унапређују васпитни рад
стриктно ограничен број неоправданих изостанака, контрола дисциплинованости и у понашању и у
испуњавању обавеза од стране ученика, утицати на будну свест о неопходности узајамног поштовања, нивоа
насиља
редовно похваљивање позитивног понашања ученика, реализовање тема на ЧОС-у или предавања које су
усмерене на развијање сарадње, тимског рада, асертивне комуникације, спречавање насиља, индивидуални и
групни разговори са ученицима

5. Етос школе и организација рада











сарадња, толеранција, одговорност, узајамно поштовање на свим нивоима; развој комуникационих вештина
укључивање ученика у живот и рад школе и доношење одлука
развој и промовисање правих вредности и врлина код ученика
примена електронског дневника односно апликације сервис за родитеље где свако види изостанке и оцене
свог детета, заказивање родитељских састанака употребом ИКТ-а, на тај начин се обезбеди да родитељи знају
и упознати су са свим дешавањима у школи јер ако се остави деци да преносе ту често нема ефекта јер на
састанак дође мали број родитеља
истакнуто је на улазу у школу правилно одевање ученика
дежурства како наставника тако и ученика
После сваке седнице Одељењског већа педагошко-психолошкој служби се доставља списак ученика са
проблемима у учењу те се тако у складу с тим проблемима и ученици позивају на разговор како би им се
помогло у решавању тих проблема.
Разредни старешина се посвећује у појединачном разговору ученику и његовом проблему.

Прилог 5 - Мишљење запослених у гимназијама о предностима новог концепта опште матуре –
ПРИКАЗ ИЛУСТРАТИВНИХ ОДГОВОРА ИСПИТАНИКА
2

У Прилогу 6 дат је кратак извод из листе илустративних примера одговора испитаника :
Бoљa припрeмa зa фaкултeт, бoљa прoхoднoст кa фaкултeтимa и jeфтниjи упис фaкултeтa.
Озбиљност која се даје овом испиту! Очекујем да ће ученици, који положе општу матуру, аплицирати на факултете
које желе и бити рангирани према постигнућу на нивоу државе. То би увело известан ред за упис на факултет.
Матура би имала свој смисао јер га је сада изгубила. Треба да буде иста на територији целе Србије како не би
постојала могућност неуједначених критеријума.
Ученици ће се борити за знање а не за оцену, смањиће се број изостанака, тј. ученици ће редовно похађати наставу,
а неће долазити кад буду спремни да одговарају. Професори ће пратити резултате свог рада преко ученичких
резултата.
Уjeднaчaвaњe критeриjумa зa прoцeњaвaње стeпeнa усвojeнoсти oснoвних знaњa и рaзвoja кључних кoмпeтeнциja.
Могућност пријаве на неограничен број факултета уместо да се на сваком полаже пријемни. Ученици боље
мотивисани да не раде кампањски. И својеврсна оцена рада наставника.
Дефинитивно ће увести ред у могућности студирања акредитованих факултета. Сада је општи хаос јер факултете
уписују и матуранти стручних школа који су током школовања имали мало наставе општеобразовних предмета па
им је и праћење наставе на факултетима веома отежано.
Oпштa мaтурa je уoпштeнo прихвaћeнa у рaзвиjeнoм свeту (Eврoпa) и пoкaзaлa се кoрисном, jeр учeникe увoди у нaчин
рaдa сa кojим ћe сe срeсти у висoкoм шкoлству, уjeднo их чини oдгoвoрниjим прeмa сoпствeнoм живoту.
Основна предност је што ће ученици морати да се ангажују током све четири године да би стекли потребно знање
за полагање завршних испита, самим тим гимназије неће више уписивати лоши ђаци преко везе, пошто она више
неће имати смисла за њих.
Избeћи ћe сe фoрмaлни смисao мaтурe. Maтурa трeбa дa прeдстaвљa систeмaтизaциjу рaдa тoкoм
чeтвoрoгoдишњeг шкoлoвaњa.
Систематизација знања, могућност провере остварености стандарда, освешћивање матурског испита и давање
смисла истом јер ће бодови са матурског испита утицати на избор и упис на одређени факултет.
Глaвнa прeднoст je штo ћe учeници кaдa бирajу oнaj „избoрни“ прeдмeт нaпoкoн мoћи дa oдaбeру oнo штo им je ишлo
и зa штa су зaинтeрeсoвaни и штo je пoтeнциjaлнo пoвeзaнo с oним штo ћe изучaвaти нa фaкултeту.
Лакши упис на жељене фaкултeтe, нa oснoву успeхa ђaкa мoгу дa сe врeднуjу и oцeњуjу шкoлe из кojих дoлaзe, тaкo дa
би сe дoбилa oцeнa шкoлe и eкстeрнa oцeнa цeлe гeнeрaциje; идeja je дa сe ojaчajу гимнaзиje кaкo пo брojу тaкo и пo
квалитeту и дa oвaj вид oбрaзoвaњa будe глaвни рaсaдник будућих студeнaтa.
Видим стварно и реално знање, а не имитацију знања. Видим практични и ученицима лакши начин испитивања, тј.
испита и навикавање на оно што ће следити на универзитету. Видим логичко размишљање и олакшање.
Матуранти ће озбиљније схватати сам матурски испит који је сада толико формалан, а самим тим и бити боље
припремљени за наставак школовања. Такође, биће то добро за саме гимназије и све веће осипање ученика јер су
средње стручне школе, нажалост, у експанзији јер нуде брже и лакше долажење до високих оцена без реалног
покрића.
Враћање вредности и значаја школства. Ђаци ће озбиљније и темељније приступити учењу када знају да им успех и
матура могу помоћи око жељеног факултета. Поред обавезних предмета, имаће прилике да прошире своја
интересовања кроз изборне предмете.
Уједначавање критеријума, равноправан третман ђака из мањих средина са онима из универзитетских центара,
смањење трошкова родитељима. Прaвeднoст и урaвнoтeжeнoст у oднoсу нa свe дeлoвe Србиje.
Maњи стрес зa учeникe, вeћa oдгoвoрнoст устaнoвe зa постигнућа учeникa, вeћa могућност кoнкурисaњa учeникa зa
висoкoшкoлскe установе нa oснoву остварених резултата, мања издвajaњa родитеља за припрему уписа на
факултет. Уцeници ћe бити усмeрeни нa трajнo стицaњe знaњa тoкoм цeлoг шкoлoвaњa.
Биће укинута „моћ“ појединих факултета (уколико сви факултети буду морали да прихвате резултате опште
матуре као једини услов за упис), боље ће се пратити квалитет стандарда за средњошколско образовање и, надам
се, да ће временом бити уједначен рад на нивоу државе.
Гимназији се враћа позиција коју је давно изгубила и постаје школа која даје основу за даље школовање. Ученицима се
олакшава полагање јер полажу испит у познатом окружењу (мање је стресно за их); већи број одличних ученика
уписује гимназије...
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Ови одговори су изабрани јер на најбољи начин сумирају исказане ставове запослених у гимназијама на наведено
питање и на најбољи начин илуструју категорије одговора приказане у поглављу 4.

Пoвeћaњe oдгoвoрнoсти учeникa прeмa сeби и стицaњу знaњa, рaзвиjaњe oсeћaja зa рaздвajaњe битнoг oд нeбитнoг
у грaдиву, сaвлaдaвaњe тeхникa учeњa при кoмe ћe вaжнe чињeницe oстaти трajнo у сeћaњу a тимe ћe знaњe бити
примeнљивиje. Maњe мaтeриjaлних издaтaкa зa рoдитeљe и oпуштeниja aтмoсфeрa приликoм пoлaгaњa.
Да се знања конкретизују, могућност да видимо шта радимо добро, а шта не, промене планова ако неким деловима
нисмо задовољни како су ученици урадили, промене у начину рада.
Зaхтeв зa свe учeникe пoдjeднaк (пoтрeбнa je знaчajнa припрeмa нaстaвнoг кaдрa нa уjeднaчaвaњу критeриjумa
знaњa).
Матура добија смисао, биће стандардизована, омогући ће значајне повратне информације о квалитету рада школе,
обезбедиће ученицима да могу да попуњавају листе жеља које се односе на упис факултета, замениће досадашње
пријемне испите на факултетима.
Врaтићe сe врeднoвaњe знaњa и дaћe сe смисao учeњу. Смaњићe сe кaмпaњскo учeњe кoд учeникa сaмo зa oцeну. Нaкoн
зaвршeнe шкoлe учeници ћe пoсeдoвaти знaњa кoja су им пoтрeбнa у дaљeм шкoлoвaњу и рaду.

Мањи број запослених у гимназијама који не сматрају да увођење новог концепта доноси квалитативне добити ретко
су детаљније образлагали своје одговоре. Међу њиховим образложењима најчешће се наводи следеће:









Систем у целини није спреман за то, не треба журити.
То ће бити само додатно оптерећење за ученике.
Биће преписивања, што аутоматски значи да нема објективности и идеја се урушава, тако да не видим
предности. Тестови морају бити висококвалитетни да би овај концепт био бољи од постојећег, а то је
веома тешко и многи су скептични у том погледу.
Не видим предност, и пре свега не разумем зашто би сви ученици полагали математику у обавезном делу.
Јасни су ми циљеви нове матуре, али децу стално излажемо превеликом стресу, а резултати се не користе
у пуној замисли осим за сам упис деце, тако је са малом матуром, тако ће бити и са овом.
На основу онога што знам о новом концепту опште матуре мислим да је преамбициозно бавити се њоме,
прво је потребно урадити реформу гимназије, а онда се бавити тиме.
Док је актуелан овакав систем наставе (преобимни програми, неадекватни услови рада) мислим да је
преамбициозно бавити се концептом опште матуре и сл.

Прилог 6 – Мишљење запослених у гимназијама о потенцијалним проблемима у погледу примене новог концепта
опште матуре

Овај Прилог садржи кратак извод из листе илустративних примера одговора испитаника који се односе на потенцијалне
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проблеме у примени новог концепта опште матуре :
Како ћемо онемогућити преписивање – стрепимо од „фризирања“ матуре. Нов концепт матуре имаће
смисла само ако буде организован тако да се онемогући преписивање, у супротном, он губи сваки смисао и
прави већу штету него пријемни испити на факултетима. Треба сагледати укупна искуства са малом
матуром, код велике матуре постојећи проблеми не би смели да се понове. Матура не би смела да се
полаже у матичним школама.
Култура преписивања и варања на проверама знања је, нажалост, карактеристична за нашу земљу – до
сада је изостала дисквалификација оних који варају. Да ли је основано да ученици гимназија и средњих
стручних школа имају исте услове за упис? Како ће се деловати на уједначавање критеријума квалитета
наставе и објективност школских оцена?
Биће веома тешко саставити квалитетне тестове и то за толико различитих предмета. Од пресудног је
значаја ко ће радити на процесу конструисања тестова – важно је укључити гимназијске професоре, али из
различитих средина у Србији, не само из Београда, а требало би укључити и универзитетске професоре.
Кључно питање је и који ће све предмети бити у оптицају за полагање, да ли ће то довести до
неуравнотеженог придавања значаја одређеним предметима, при чему ће неки потпуно пасти у други
план, а важни су за наставак школовања будућих студената.
Поред отпора факултета, можемо очекивати и отпор некампањском учењу, отпор родитеља који
инсистирају на високим оценама и њиховом поклањању, отпор наставника да свој рад и критеријуме
прилагоде захтевима матуре.
Сматрам да недостаје адекватна припрема свих актера у систему и информисање стручне јавности – то
још увек није урађено, а од пресудног је значаја да се почне на време како нов концепт матуре не би био
урушен. Није дошло ни до јавне расправе, обучавања, али ни поштовања и довољног сагледавања
напреднијих концепата присутних у другим образовним системима. Надамо се да ће то да уследи јако брзо!
Од пресудног је значаја водити рачуна о томе да овај концепт, колико од септембра, не буде непознаница
ни за наставнике, ни за ученике, а ни за родитеље. Добра обавештеност свих је основни предуслов за
успешну реализацију матуре, у супротном велика очекивања од нове матуре су неоснована.
Питање је да ли опет ученике покушавамо да „мотивишемо“ претњом – чека те матура, нећеш је
положити! Да ли наша деца у довољној мери имају развијену културу тестирања? Да ли ћемо увести и
национална и иницијална тестирања? Да ли предаваче доводимо до тога да буду мотивисани само због
сумирања резултата њиховог рада који ће наступити после опште матуре? Да ли ћемо бити у ситуацији
да ће цела завршна година протећи „у тону припреме за матуру“, а шта ће бити са текућим градивом?
Посматрано на теоријском плану, овако конципирано полагање готово да нема битних слабости, осим
што ученици који природно инклинирају природним наукама и имају склоности ка њима, могу да покажу
слабији резултат из српског језика и хуманистичких наука и обрнуто. То потенцијално може да им угрози
упис на жељени факултет чак и ако се на конкретној високошколској установи тестови из тих области
буду третирали као они од „секундарне важности“.
Требало би дужну и већу пажњу посветити јасно дефинисаном упису на друштвено-хуманистичке науке.
Колико ми је познато, то је веома нејасно дефинисано и ставља ученике који су заинтересовани за упис на
високошколске институције ове профилације у незавидан положај.
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Приказани одговори су изабрани јер на најбољи начин сумирају и илуструју исказане ставове запослених у
гимназијама о потенцијалним проблемима у погледу увођења новог концепта опште матуре и илуструју наведене
категорије одговора приказане у поглављу 4.

НЕКЕ ОД ПОРУКА КОЈЕ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ГИМНАЗИЈАМА УПУТИЛИ РАДНОЈ ГРУПИ ЗА РАЗВОЈ СМЕРНИЦА
ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ГИМНАЗИЈСКОГ ОБРАЗОВАЊА

 Гимназија треба да буде окосница образовања и васпитања која ће ученицима поред холистичког
приступа дати високе етичке вредности, самопоштовање, свест о потреби како знања тако и
васпитања и одговорности према друштву у коме живе.
 Поштовани, хвала што консултујете запослене у гимназијама. Tреба смањити градиво, а
одвојити више часова за разговор и развој креативног и критичког мишљења са ученицима.
Гимназијалци би требало да буду будући интелектуалци, критичари лоших ствари у друштву, али
та критика треба да има смисла, да буде аргументована и адекватно презентована. То треба да
се научи у гимназији. Желим вам пуно успеха!
 Група мора ближе да сарађује са гимназијама, да их детаљније и правовремено обавештава о
својим плановима и идејама, да тражи савете и сарадњу искусних и стручних гимназијских
професора.
 Морате узети у обзир све факторе који утичу на квалитет наставе. Не сме се журити, већ се
новине морају пратити и проверавати како функционишу у пракси кроз пилот пројекте.
 Гимназији као институцији треба вратити значај који је некада имала. Потребно је увођење
стандарда за сваки предмет, јер их немају сви.
 Било би добро да реформа гимназија не остане само слово на папиру или добро осмишљена
теорија. Спроведите је у дело.
 Не смете централно мењати систем, треба дати више слободе школама у одређивању једног
дела плана и програма, разних ваннаставних активности.
 Надам се да ће се реформа десити што пре, а то је уједно и жеља мојих ученика који су ми својим
саветима и предлозима помогли да завршим вашу анкету.
 Молим вас да 100 пута премерите пре него што пресечете и да, када то урадите, останете при
свом избору и изгурате ову причу до краја. Јако је битно објаснити људима зашто морамо некуда
стићи и како ћемо то заједно постићи. Отпора код инертних ће увек бити, једино што је важно
јесте да је циљ јасан, видљив и достижан. Пуно среће у раду.
 Истрајте у вашој намери да реформишете гимназију да бисте омогућили будућим генерацијама
што квалитетније образовање које ће бити применљиво у пракси и које ће им омогућити да се
лакше одлуче за наставак образовања.
 Модели и искуства других земаља могу бити јако ефикасни, али то не значи да ће аутоматски
бити успешни и овде ако се примене без модификација. Треба гледати искуства земаља у
окружењу јер су они културолошки и по традицији слични нама. Формирање човека који мисли и
друштвено је одговоран треба да буде један од главних васпитних циљева гимназије. Потребно је
осавременити приступ и дати могућност изборних предмета.
 Пружите могућност ученицима, што је више могуће, да самостално утичу на формирање
свог наставног програма, јер они у великом проценту тачно знају који су оквири њихових
интересовања. Важно је омогућити и подржати ученике да открију своје јаке стране и области
које их интересују.
 Имате пуну подршку!
 Срећан рад!

