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Поштовани,  
 
Педагошко друштво информатичара Србије поздравља позитивне промене дефинисане у 
Нацрту закона о средњим школама. У циљу ширења информатичке писмености и подизању 
квалитета наставе, сматрамо да би било изузетно значајно да надлежне комисије размотре 
општи и посебан осврт струковног удружења на Нацрт закона. 
 
Општи и посебан осврт ПДИС и њених сарадника на Нацрт закона о средњим школама 
Извор информација: Јавна расправа о Нацрту закона о средњим школама, Електронски 
факултет, Ниш, 11.11.2011. године. 

Општи осврт 

Као професори са вишегодишњим искуством у педагошком раду у средњим и основним 
школама, сматрамо се довољно компетентним да дамо на увид ставове и закључке наших 
чланова и осталих колега и сарадника о Нацрту закона о средњим школама. 

Примедбе привредника на доношење самог закона су се односиле на чињеницу да до сада, 
није уопште, или барем не у озбиљној мери, консултована привреда и привредна комора, као 
њен представник, код доношења нацрта закона. Привреда као крајњи корисник целог 
школског система, посебно средњoшколског, има право да буде у пуној мери укључена код 
доношења закона који се односе на стратегију развоја школства у Србији.  

Ова примедба је потпуно сагласна и са општом примедбом просветних радника који такође 
нису укључени у довољној мери у изради нацрта закона. 

Привреда има своју стратегију развоја, а школство своју. Те две стратегије нису усаглашене а 
за то је одговорна држава. Досадашње игнорисање привреде од стране државних органа као 
последицу може имати погрешну стратегију развоја школства које је довољно само себи, 
изоловано од реалних потреба привреде и друштва. 

Проблем је сложенији ако и просветни радници нису укључени у процес реформе школства, 
јер се онда добија закон који је добар само доносиоцима закона, без реалне везе са самим 
носиоцима реформе, а то су наставници и стручне службе у школама.  

Последице такве методологије рада изолованих, "одабраних реформатора", могу бити 
далекосежно негативне по будуће генерације ученика. Знања која ће они стећи у школама 
биће у великој мери неприменљива у пракси, на њиховим будућим радним местима у 
привреди. Последице у односу на ниво информатичке писмености  

Посебан осврт 
Као професори са вишегодишњим искуством у педагошком раду на предметима ИТ 
садржаја, у средњим и основним школама, сматрамо се најкомпетентнијим да дамо на увид 
посебне ставове и закључке наших чланова и осталих колега и сарадника о Нацрту закона о 
средњим школама, који се односе на наставу из области ИТ у средњим школама. 
 
Анализа недостатка квалитетних ИТ стручњака нас доводи до следећег проблема који није 
решен ни у новом нацрту закона. Тај проблем лежи у позицији информатичких предмета у 
основним, средњестручним школама и гимназијама. У основним је информатика изборни 
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предмет придружен техничком образовању. У средњестручним школама постоји тренд 
смањивања фонда часова предмета из области ИТ, са тенденцијом да се информатика сведе 
на декларативну наставу ИТ која би пружила привидно, непримењиво знање у првој или 
другој години. Постојала је озбиљна намера, која је срећом привремено заустављена у 
последњем тренутку, да се информатика смањи и у најважнијој националној средњошколској 
институцији, а то је гимназија. Ако би се прекинула најважнија интелектуално-технолошка 
вертикала основна школа - средња школа - висока школа – привреда, ова земља би и 
дефинитивно, на дужи период остала технолошки зависна од других, напреднијих држава.  
 
Пуки технолошки конзумент туђе памети и знања. 
 
Наравно, није проблем само у третману предмета информатике. Према нашем схватању, 
најугроженији су пре свега они предмети који од ученика захтевају практичну примену 
знања, реалну самоевалуацију резултата и пре свега радну креативност и сналажљивост. 
Управо она знања и вештине која су неопходна привреди да преживи светску економску 
кризу и повуче читаву државу на пут развоја и просперитета.  

Предлози 
Што се тиче решења проблема из општег осврта, наш предлог решења је у изради: 
 

o Националног оквира квалификација, документа од велике важности и значаја за 
национални образовни систем и привреду, као и за политику земље у овим областима. 
Овим документом би се на плански и систематичан начин дефинисало који су исходи 
образовног процеса којима се дефинишу знања, вештине и компетенције које ученици 
и студенти стичу на секундарном и терцијарном нивоу образовања и услови за 
прелажење из једног у други ниво. 

o Савремену номенклатуру занимања (постојећа је стара готово тридесет година) као 
и стандарде занимања. Свет рада увелико је измењен: нека занимања су претрпела 
значајне промене, нека су изумрла, а нека су потпуно нова. Техника и технологија, 
као и организација рада у већини делатности измењени су готово до 
непрепознатљивости у односу на оне нивое на којима су биле у време израде 
номенклатуре занимања. 

 
Било би непрофесионално са наше стране да као педагози не понудимо предлог решења 
побољшања оног дела нацрта закона који се односи на статус информатичких и природно-
математичких предмета. 
 

1. Што пре успоставити интензивну сарадњу на релацији наставни кадар у школама - 
привреда - министарства просвете и науке, економије и финансија. Образложење  

2. Учврстити техничку, интелектуалну вертикалу основних школа - средњих школа - 
високих школа - привреде тако што предмет информатике треба да коначно постане 
обавезни предмет, од 5. разреда основне школе до завршетка средњешколског 
образовања. Детаљније образложење овог предлога постављено је на: 
• http://www.pdis.org.rs/pdis/index.php?option=com_content&view=article&id=463:saa-popovi-dsikusija-o-nacrtu-

zakona&catid=2:vestin&Itemid=2 
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3. Обезбедити правне, техничке и кадровске претпоставке за квалитетно извођење 
редовне наставе информатике у основним и средњим школама Образложење  

4. Да се код одређених смерова у средњим школама, код занимања која подразумевају 
интензивну употребу рачунара као основног алата, информатика уведе као обавезни 
или изборни предмет полагања завршног испита. Образложење 

5. Обезбедити правне, кадровске и техничке могућности наставе на даљину и у средњим 
школама као што су предвиђене нацртом Закона о основном образовању. 
Образложење 

 
На крају, желимо да истакнемо да су предлози Педагошког друштва информатичара Србије 
резултат озбиљне стручне расправе наших чланова и сарадника, наших колега са 
дугогодишњим искуством у педагошком раду. 

Педагошко друштво информатичара Србије већ дуже време организује разна истраживања, 
трибине, округле столове, уводи и промовише нова такмичења ученика основних и средњих 
школа, промовише и имлементира у пракси системе за електронско учење. Сваку активност 
користимо за анализу доступних статистичких података које користимо као основу за 
конструктивна решења и предлоге, а све у циљу подизања квалитета наставе и 
мотивисаности ученика. 

Молимо Вас да ово схватите као позив за будућу сарадњу. Разумемо коплексне проблеме са 
којима се суочавате у процесу реформе школства. У свакој даљој активности коју планирате 
у нама можете рачунати као на озбиљног, добронамерног, партнера. 
 
 
Унапред хвала, 
У Нишу, 18.11.2011. године        Драган Илић, 

 
Председник ПДИС 
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Последице "нереалне - изоловане реформе" на ниво информатичке писмености 
грађана Србије 

Пример тренутне ситуације који илуструје негативне последице "изолованог школства од 
привреде", а односи се на недостатак правих, реалних, стручњака из области информатике:  

Све је већи број конкурса за запослење на радно место стручњака ИТ на које се не јави нико 
ко заиста испуњава услове знања и примене знања из области ИТ. Привреда се жали на 
недостатак квалитетног образовања ИТ стручњака на високим школама. Високе школе се 
жале на недостатак квалитетног, применљивог, предзнања ученика из средњих школа који 
уписују академске и струковне студије. Средње школе се жале на слаб квалитет 
применљивог знања ученика који долазе из основних школа. Затворена спирала ученика са 
неприменљивим знањем са којим не могу да нађу конкретан посао у струци коју су одабрали.  

Последица: велики број незапослених за које реално и не постоје радна места на којима ће 
моћи да зараде и за себе и за друштво. 

Наш став је да образовни нивои, односно подела на основно, средње и високо образовање, 
представљају основу за даље надограђивање знања. Једном стечено знање застарева после 
извесног времена и потребно је додатно усавршавање или образовање, како би се успешно 
одговорило на промене у технологији и производњи.  

 

Сарадња државе са образовним и привредним субјектима Србије 

Главни задатак те сарадње би морао да буде одговор на питање "Које су стратешке 
производне гране у којима Србија може да оствари највећи реални економски преокрет?" По 
нашем мишљењу, одговор на то питање може се лако уочити ако се погледа састав највећих 
извозних производа Србије у последње две деценије.  

Намеће се потреба озбиљног истраживања и анализе тренутне привредне ситуације у Србији, 
по регионима и у целини. Поставити краткорочни и дугорочни циљ, жељену ситуацију кроз 
тачно дефинисан рок достигнућа. Затим донети кратокрочни и дугорочни акциони план 
достигнућа, са јасно дефинисаним обавезама сваког чиниоца акционог плана засебно. Овакав 
приступ у коме се јасно зна шта су обавезе државе, школства и привредника, ствара 
позитивну атмосферу поверења, координације и добронамерне сарадње на решавању 
успутних проблема који се свакако очекују у току реализације плана. 

Што се тиче истраживања, сматрамо да не морамо кренути из почетка. Сваки субјект будуће 
сарадње је већ урадио нека врло озбиљна истраживања и понудио резултате и анализу 
јавности на увид. Проблем је у томе што су та истраживања урађена за потребе самог 
субјекта. Неопходно је само сакупити та појединачна истраживања и довести их у међусобну 
корелацију са осталим субјектима.  

Имамо довољно стручних и способних људи из министарстава, школства и привреде који би 
могли брзо али и ефикасно да координирају свој рад и донесу један квалитетан, реално 
достижан акциони план привредног развоја Србије. 

Наше одлично искуство у сарадњи са Привредном комором Србије, на пример, даје нам за 
право да препоручимо ову институцију као једног од важних чиниоца ове иницијативе. 
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Предуслови редовне наставе информатике 

Свака наука и вештина у данашњем свету доживљава експанзију развоја и нових достигнућа. 
Информатика има највећу динамику развоја.  

Сви наставници информатике сваке године ревидирају поједине наставне јединице новим 
достигнућима из те области.  

Сваке четврте године наставници информатике скоро у потпуности ревидирају свој наставни 
план и програм јер је претходни застарео и незанимљив ученицима. 

Да не буде неспоразума. Неопходне сталне измене планова и програма, за нас су 
професионални изазов за стално лично усавршање и континуирано учење до краја живота.  

Лично усавршавање није само ствар избора већ и професионална обавеза. На тај начин, 
личним примером, постижемо неопходни стручни ауторитет код ученика. 

Тренутно су предавачи информатике принуђени да се сами сналазе у професионалном 
усавршавању.  

Тачно је да постоје много тзв. "рачунарских" акредитованих семинара. Чињеница је, ипак, да 
скоро сви ти семинари нуде одлична нова информатичка знања колегама из 
"неинформатичких" предмета. Нама су потребни информатички семинари "вишег" нивоа 
који би нам омогућили развој наставе информатике усклађен са динамиком развоја 
информатике као науке (или вештине), како год посматрали информатику.  

Други проблем је правно-техничке природе. Већина школа у Србији у настави користе 
софвер за који ни ми информатичари нисмо сигурни да ли је лиценциран или не. Ова 
ситуација поставља наставнике информатике у озбиљну моралну дилему. Да ли инсталирати 
најновије верзије софтвера као неопходни алат савремене наставе, без обзира што нисмо 
сигурни да ли на тај начин кршимо закон о интелектуалној својини, или се задржати на 
старој верзији, за коју такође нисмо сигурни да ли је лиценцирана или не.  

Ову дилему може да разреши само држава, пре свега министарства просвете и финасија, у 
координацији са комапанијама које производе софтвер који се може користити у настави. 
Оно што наставници информатике, по том питању, очекују од државе јесте да нам што пре 
достави информације да ли тренутно користимо легалан софтвер у школама. Ако не, шта ће 
министарство преузети да ову ситуацију разреши. Подсећамо да свако одлагање разрешења 
проблема легализације софвера, може имати врло непријатне последице по Србију и њену 
жељу да постане члан ЕУ. 

 
Средње школе 

Економистима, на пример, матерњи језик није "стручни" предмет, али је језик њихов алат, па 
је наравно оправдано уведен као обавезни предмет.  

Увођењем предмета информатике, макар као изборног предмета код завршног испита, код 
формално "неинформатичких" занимања, али занимања која подразумевају рачунар као 
основни алат, оснажило би значај информатике у тим средњим стручним школама. 

Ако би ученици имали мотив да што боље савладају градиво из информатике, далекосежно 
би се подигао ниво опште информатичке писмености, од основног до средњег нивоа знања. 



Педагошко Друштво Информатичара Србије 
Ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш Жиро рачун: 160-357061-64  
Тел/факс: ++381 18 529-100 лок 235 ПИБ: 106996956 
Е-маил:  info@pdis.org.rs Матични број: 17816047 
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На овај начин би и високо школске установе добиле студенте са завидним, а не само 
елементарним информатичким знањем. Самим тим би и организација наставе у тим 
установама била знатно олакшана, јер би се могла ослањати на нове технологије учења са 
студентима који имају изграђену навику таквог учења још у средњој школи.  

Учење на даљину 
Сматрамо да да Вам не морамо објашњавати колико је важно да сваки ученик и студент има 
доступно знање и информације једнаког квалитета у било ком делу Србије.  

Или колико је важна повезаност Србије са својим најмлађим грађанима у било ком делу 
света.  

Учењем на даљину обезбеђује се најважнији задатак који школство једне цивилизоване, 
демократске државе мора да испуни - једнаке шансе за сваког ученика и студента да стекне и 
докаже своје знање и умеће. 

Основни општи технички предуслови за овај облик наставе углавном су обезбеђени 
развијеном инфраструктуром широкопојасног интернета. Главно је питање колико је она 
доступна сваком становнику Србије. Теоретски јесте. На жалост, још увек постоје делови 
Србије који нису покривени широкопојасним интернетом. Економски интерес компанија које 
се баве услугама из домена интернет технологија нам даје за право да ће Србија врло брзо 
бити потпуно покривена, сваким својим делом, квалитетним приступом могућностима 
интернет технологија. 

Остаје питање индивидуалних финансијских могућности родитеља ученика да свом детету 
обезбеди рачунар и стални приступ интернету као савременом алату за допуну знања 
стеченог током редовног школовања.  

Поздрављамо идеју и акцију дељења бесплатних штампаних уџбеника за све ученике. Ову 
идеју разумемо као идеју која је компатибилна са основном идејом учења на даљину: 
створимо друштво једнаких шанси за све. Трошкови штампања бесплатних уџбеника јесу 
инвестиција за будућност. Али би и акција бесплатног приступа интернету, или приступа по 
популарним, повлашћеним ценама, које би важиле за све ученике, била такође добра 
инвестиција за будућност. У сваком случају вреди размислити о модалитетима такве акције. 

Јако је важно да принципи учења на даљину имају свој континуитет и у средњим школама. 
Посебно ако узмемо у обзир да средња школа још увек није обавезна, па је зато велики број 
оних ученика који својевољно, али још чешће вољом услова средине у којој живе, не 
настављају школовање после завршене основне школе.  

Идеја дошколовавања и преквалификације старијих суграђана је добра али много скупља ако 
се ради на класичан начин. Учењем на даљину финансијски проблем реализације тог 
пројекта се вишеструко умањује.  

 

 


