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Предмет: Допуна програма државне подршке ИТ сектору 
 

Поштовани,  

На основу изнетих сугестија на одржаном округлом столу 18.2.2013 у Нишу у организацији 
Нишког кластера напредних технологија и Министарства финансија и привреде, пажљиво 
смо размотрили тачку пет која се тиче унапређења образовања. 

Како је више дискутаната назначило ову тачку веома битном, а како се наше удружење бави 
унапређивањем образовања, сматрамо да можемо конструктивним предлозима побољшати 
радну верзију овог документа. 

Предлажемо модификовану верзију при чему су наша запажања и ставови исписани 
курсивом. 

Циљ ове компоненте програма је повећање броjа уписаних студената на факултете 
коjи образуjу потребне стручњаке и прилагођавање наставних програма. Како би се 
већ у основним и средњим школама, а потом и на факултетима, младима омогућило 
стицање употребљивих и актуелних ИT знања и вештина.  

У оквиру ове компоненте, а сарадњи са Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја и представницима ИT индустриjе, биће размотрене могућности 
перманентног иновирања наставних планова и програма на свим нивоима 
образовања а у циљу подизања нивоа ИКТ знања и вештина.  

Овим би били створени услови за повећање уписних квота на ИT смеровима 
високошколских установа, прилагођавање образовних програма у средњим и 
високошколским установама потребама ИT индустриjе, као и могућности за 
институционализацију сарадње између образовног система и ИT индустриjе. 

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. 

Изражавајући задовољство, а надајући се партнерству у оквиру акције Министарства 
финансија и привреде, желимо да истакнемо да је наше удружење прошле године активно 
учествовало у организацији округлих столова на тему ''Унапређење ИТ у Србији'' заједно са 
нашим партнерима из Регионалне привредне коморе Ниш, Привредне коморе Србије и 
Војвођанског ИКТ кластера. Закључци са ових округлих столова су доступни на нашем сајту 
www.pdis.org.rs .  

Из закључака се јасно види значај предмета Информатика и рачунарство у образовном 
систему Србије, као и потребу да се овај предмет подигне на виши квалитативни ниво 
почевши од основне школе, како би касније кадрови који излазе из средњих и 
високошколских образовних институција имали значајну улогу у развоју ИКТ сектора и 
привреде у целини.  

 

Унапред хвала, Председник УО ПДИС 
 

У Нишу, 19.02.2013. године ______________________ 
 Дејан Пејчић 


