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Апстракт. Последица недавно спроведених реформи у образовном систему Републике 
Србије је драстично смањење простора и потребе за наставом физике у стручном 
образовању. Број часова физике у стручним школама је значајно смањен, без јасне 
аргументације оних, који измене спроводе. Најсвежији реформски "потез" је 
имплементација дуалног образовања у систем средњег стручног образовања. У наредном 
периоду, овај потез ће имати далекосежан утицај, како на образовање младих кадрова, тако 
и привреду наше земље, али и решавање социјалног статуса младих људи који не желе или 
немају могућност да се школују на високим школама. Поменуту иновацију би требало 
детаљно истражити и видети како ће она утицати на фонд часова предмета Физика. Важно је 
узети у обзир и анализирати предмете базиране на примени физике, квалитет наставе и 
квалитет знања ученика у огледним одељењима, али и потребе тржишта рада, како у 
локалној средини, тако и на нивоу земље. Ради утврђивања тренутног стања спроведена је 
анализа доступних планова и програма за образовне профиле обликоване према моделу 
дуалног образовања. Резултати ове анализе представљени су у раду. 

Кључне речи: физика, дуално образовање, фонд часова. 

УВОД 

Према дефиницији, дуално образовање представља модел реализације наставе у 
систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу, 
вежбе у школи и учење кроз практичан рад (код послодавца) стичу, усавршавају, односно 
изграђују знања, вештине, способности и ставови, односно компетенције, у складу са 
стандардом квалификација и планом и програмом наставе и учења [1]. 

Увођење дуалног образовања у образовни систем изазвало је у претходном периоду 
многе недоумице у свим заинтересованим структурама; стручној јавности, али и међу 
ученицима и њиховим родитељима. Ако се направи осврт на појам дуалног образовања у 
образовном систему Републике Србије, и бивше Југославије, долази се до закључка, да је 
овај вид образовања заправо постојао у различитим облицима више од пола века у 
средњим стручним школама поменутог региона. Наиме, идеја и ширење двојног, или како 
се то данас каже дуалног образовања, јавља се још код школа ученика у привреди. Данас, 
са историјске дистанце, могу се разликовати три модела дуалног образовања. Први модел, 
који датира још од 60. и 70. година прошлог века подразумевао је да у школама буду 
формиране савремено опремљене радионице, амбуланте, и остали простори прикључени 
школи. Наменске радионице су омогућавале ученицима да адекватно обављају праксу у 
кругу школе, у складу са савременим тенденцијама. Дакле, на истом месту у самој школи, 
ученици су имали и теорију и праксу на задовољавајућем нивоу, који је одговарао 
европским стандардима. Техничке промене и иновације су биле споре и ретке, те су ове 
радионице дуго биле тежиште квалитетне обуке ученика. Други модел, уведен када школе 
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више нису биле у стању да прате савремене техничке захтеве, био је повезивање једног 
броја државних институција и фабрика са школама, те су оне почеле да обезбеђују 
ученицима практична знања уз надзор наставника из школе и неког из институције. 
Недостатак модела била је честа методичка некомпетентност руководиоца праксе из 
институције. Трећи модел дуалног образовања о којем се данас говори и који је актуелан 
има у виду једну врсту гаранције да ће ученик обавити праксу у складу са потребама 
савременог развоја, да ће његово знање одмах бити употребљиво, цењено, потребно и 
плаћено и да ће се у врло кратком периоду запослити. Намера је да се запосли у предузећу 
у ком је обавио праксу или у неком другом, сличног делокруга рада уз препоруку 
предузећа у којем је обављао практичан рад. У току праксе, ученици би требало да буду 
плаћени за свој допринос у раду. Идеја је да се ученици школују и запошљавају на 
територији своје општине или округа у складу са потребама локалне самоуправе које су 
истакнуте на нивоу мреже средњих стручних школа у неком географском подручју [2]. 

 У претходном периоду укрштени су многи аргументи за и против дуалног 
образовања, али је остао утисак да није учињено довољно на припреми пре иновације. 
Аргументи попут доброг функционисања система образовања у Немачкој, Аустрији и 
Швајцарској, привредно развијеним и финансијски стабилним земљама, које у овом 
домену имају традицију дугу око 200 година, нису довољни у земљи исцрпљеној у свим 
сегментима производних и непроизводних делатности. Намећу се бројна питања: Може 
ли овакав модел образовања истински заживети и у нашем систему образовања? На који 
начин су модификовани наставни планови и хоће ли трпети општа знања која човек у 
савременом свету треба да има? Где се налази физика у свему томе? 

ДУАЛНО СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ–СТУДИЈА О 

ИЗВОДЉИВОСТИ  

Анализа података доступних од тржишта рада о свршеним средњошколцима [3], 
спроведена у оквиру пројекта Реформа средњег стручног образовања у Републици 
Србији, довела је до недоумице да ли постојећи систем средњег стручног образовања 
пружа довољне квалификације потребне за унапређење привреде и подршку 
предузетницима на савременом глобалном тржишту? Из тог разлога, Министраство 
просвете, науке и технолошког развоја заједно са Привредном комором формирало је 
радну групу чији је задатак био да нађе начин за увођење дуалног образовања у Србији. 
Студија изводљивости [4] је била базирана на литератури и разговорима са 
представницима ГИЗ ВЕТ1 пројекта из Београда, Министарством просвете, директором и 
наставницима Политехничке школе у Крагујевцу, Начелником кадровске службе УНИОР-а 
из Крагујевца, предузећу посвећеном активном учешћу у програмима средњег стручног 
образовања, Привредном комором, члановима радне групе за развој модела занатског 
образовања (са представницима Завода за унапређење образовања и васпитања, 
Националном службом за запошљавање и Саветом за стручно образовање и образовање 
одраслих). 

                                                                 
1Пројекат "Реформа средњег стручног образовања"који спроводи немачка организација за међународну 

сарадњу ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) у сарадњи са Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије уз укључивање других партнера, пре свега из 
привреде. Циљ пројекта је побољшање кооперативног образовања за техничка занимања у складу са 
потребама тржишта увођењем елемената дулане обуке у формални систем средњег стручног образовања. 
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Једна од основних премиса успешности јесте квалитетно дефинисање наставних 
планова обзиром да треба да буду имплементирани у различитим средњим стручним 
школама. 

Стручност наставника и тренера 

Дуални систем образовања требало би да има снажно упориште у наставницима који 
би реализовали наставу. Осим тога, предузетници, укључени у овај модел, требало би да 
своју стручност и способност за реализацију практичног дела наставног процеса и 
формално документују сертификатом. Поставља се још и питање ко даје сертификате 
привредницима и да ли су и они сви равноправни у овом систему? Ово су одавно усвојени 
и примењени стандарди у образовању западноевропских земаља. Дакле, неопходно је 
обезбедити средства ради постизања високог педагошког нивоа реализације дуалног 
образовања. Један од модела је учешће у финансирању свих предузетника који би 
потенцијално имали корист од оваквог система образовања. На овај начин се избегава 

нелојалан лов на кадрове запошљавањем, без учешћа у финансирању школовања, 
свршених средњошколаца. 

Ипак, главни изазов представља стално праћење промена на тржишту рада. То захтева 
континуирано прилагођавање система средњег стручног образовања, што је пракса у 
развијеним земљама западне Европе. То води до кључних питања која се односе на 
квалификације креатора наставних планова и програма, као и њиховог усавршавања и 
капацитета извесних институција које могу да прате промене и реагују у складу са њима. 

Тренутно стање у средњошколском образовном систему 

Од укупног броја свршених основаца чак 92% ученика наставља школовање у систему 
средњег образовања [6]. Средње образовање у Србији састоји се од четворогодишњег 
општег образовања које се реализује у гимназијама и четворогодишњег или трогодишњег 
образовања које се реализује у средњим стручним школама. Шема је следећа: око 23% 
свршених основаца наставља школовање у некој од гимназија, око 75% у некој од стручних 
школа, док око 2% ученика похађа неку уметничку школу. Према Стратегији образовања 
до 2020. предвиђа се да најмање 95% свршених основаца буде укључено у систем средњег 
образовања [7]. Према проценама доћи ће до смањења броја ученика у трогодишњим 
стручним школама и до пораста броја ученика у општем средњем образовању. 

Истраживања су показала да чак 16% ученика узраста између 15 и 18 година остаје без 
формалног средњег образовања [8], као и да је проценат напуштања система већи у 
случају трогодишњег образовања [9]. Према доступним подацима [8] 287 различитих 
профила, груписаних у 15 сектора, било је доступно у око 350 средњих стручних школа. 
Више од половине ученика у систему уписано је у неки од пет сектора и то: 1. Економија, 
Право и Администрација, 2. Електротехника, 3. Медицина, 4. Машинство и 5. Трговина, 
угоститељство и туризам [6]. По завршетку средњег образовања ученици полажу завршни 
испит [6], при чему четворогодишњи програми омогућавају свршеним средњошколцима 
упис на академске студије. 

Без обзира на све доступне стратегије, анализе, предвиђања, немогуће је не запитати 
се какав кадар ћемо након школовања добити? Какав је финални производ средњих 
школа без обзира да ли остаје у систему образовања или одлази у производњу? Да ли 
заиста треба тај образовни оквир толико сузити да ученик опредељен за било који профил 
изађе из система без основних знања неког општеобразовног предмета? Занимљиви су, 
али и поражавајући подаци да је последњих неколико генерација средњошколаца из 
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такозваних огледних смерова завршило школовање без иједног часа историје и са истим 
фондом часова српског језика и књижевности као и страног језика. О чему је реч? Неки 
огледни програми су већ постали редовни јер постоји и став да је довољно обрисати реч 
"огледни". Ко прати исходе оваквог система? Једини општеобразовни предмети 
заступљени у огледним програмима су математика, физичко, српски језик и страни језик. 
Остали предмети се налазе на листи изборних тако да према нечијој процени изгледа 
може и без њих. 

АНАЛИЗА НАСТАВНИХ ПЛАНОВА ПРОФИЛА У ДУАЛНОМ СИСТЕМУ 

На основу доступних података [10,11] може се стећи увид у профиле конципиране 
према моделу дуалног образовања, као и у одговарајуће наставне планове. Листа 
занимања садржи 35 профила. За 16 профила школовање траје 3, а за преосталих 19, 
четири године. Сагледавањем наставних планова намеће се питање какву је заиста 
наставу потребно реализовати да би по завршетку школовања добили уско стручни 
квалификовани профил, али ипак довољно опште образован? 

  
ТАБЕЛА 1. Занимања према дуалном моделу која у наставним плановима имају 
предмет Физика или предмете базиране на примени физике. 

РЕДНИ 

БРОЈ 
НАЗИВ ЗАНИМАЊА  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА 

1 РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ 

МЕХАНИЗАЦИЈОМ 
СТАТИКА (2) 

2 ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА(2), ТЕРМОДИНАМИКА И ХИДРАУЛИКА (2),  
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (2) 

3 БРАВАР, ЗАВАРИВАЧ МЕХАНИКА (3), ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (2), ТЕХНИЧКА ФИЗИКА (2) 

4 РУКОВАЛАЦ ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА 

ДОБИЈАЊЕ НАФТЕ И ГАСА 
ОСНОВЕ МАШИНСТВА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (2) 

5 МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА ТЕХНИЧКА ФИЗИКА (2), МЕХАНИКА (3),  
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (2) 

6 МОДНИ КРОЈАЧ ФИЗИКА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ У 1. И 2. ГОДИНИ (2), 
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИЗБОРНИ У 3. ГОДИНИ (1) 

7 ПЕКАР ФИЗИКА (2), ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (1) 

8 МЕСАР ФИЗИКА (2), ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (1) 

9 ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ ЕЛЕТРОТЕХНИКА (2), ТЕРМОДИНАМИКА (2) 

10 ТАПЕТАР - ДЕКОРАТЕР ФИЗИКА (2) 

11 ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО 

УПРАВЉАЊЕ 
МЕХАНИКА (2), ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (2), 
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (2) 

12 ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ 

ПРОИЗВОДА 
ФИЗИКА (2), ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (2), ТЕРМОДИНАМИКА (3) 

13 МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ 

ТЕХНИКЕ 
ТЕХНИЧКА ФИЗИКА (2), МЕХАНИКА (3), ОСНОВЕ ЕЛКТРОТЕХНИКЕ (2), ОСНОВЕ 

ЕНЕРГЕТИКЕ (2), ТЕРМОДИНАМИКА И ХИДРАУЛИКА (2), 
ОСНОВЕ ТЕХНИКЕ МЕРЕЊА И АУТОМАТИЗАЦИЈЕ (2) 

14 ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА СТАТИКА (2) 

15 КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР - ПЕЋАР СТАТИКА (2) 

16 ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА НАСТАВНИ ПЛАН НИЈЕ ДОСТУПАН 

17 ОПЕРАТЕР ЗА ПРЕРАДУ МЕТАЛА ТЕРМОДИНАМИКА (2), МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ СА АУТОМАТИКОМ (2), 
ИСПИТИВАЊЕ МЕТАЛА (2) 

18 ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ФИЗИКА У ПРВОЈ ГОДИНИ (2), ФИЗИКА КАО ИЗБОРНИ У 3. И 4.  ГОДИНИ 

19 ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ФИЗИКА (2), ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (1) 

20 ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ФИЗИЧКА ХЕМИЈА (2) 
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21 РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА 

ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА 

ФИЗИЧКА ХЕМИЈА (2), ОСНОВИ МАШИНСТВА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (2) 

22 МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ 

МЕХАНИЗАЦИЈЕ/ИНДУСТРИЈСКИ 

МЕХАНИЧАР 

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА (2), МЕХАНИКА (3), ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (2) 

23 АУТОЕЛЕКТРИЧАР/ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА 

ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА 

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (2, 2 ГОДИНЕ), ИЗБОРНИ: ФИЗИКА (2), 
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА (2),   
ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ НА ВОЗИЛИМА  
(16 И 19, 2 ГОДИНЕ) 

24 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР/ 
ЕЛЕКТРИЧАР 

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (2, 2 ГОДИНЕ), ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА (2), 
ЕЛЕКТРОНИКА (2), ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ (3), 
ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ (2), ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА 
(2) 

25 АВИОТЕХНИЧАР ФИЗИКА (2), ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2), 
ХЕМИЈА ИЛИ МЕХАНИКА (2), АЛАТИ И МЕРЕЊА 
(3, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), АЕРОДИНАМИКА (1), ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (2), ОСНОВЕ 

ТЕРМОДИНАМИКЕ (2, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), КОНСТРУКЦИЈА КЛИПНИХ 
МОТОРА (3, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), ГЕОГРАФИЈА ИЛИ ТЕХНИЧКА 
МЕХАНИКА СА МЕХАНИЗМИМА (2), СИСТЕМИ КЛИПНИХ МОТОРА И 
ЕЛИСА (5, 1  ПОЛУГОДИШТЕ), КОНСТРУКЦИЈЕ ТУРБОМЛАЗНИХ 
МОТОРА (4, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), СИСТЕМИ ТУРБОМЛАЗНИХ МОТОРА (4, 1 

ПОЛУГОДИШТЕ) 

26 МЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТНЕ 

СИСТЕМЕ АЕРОДРОМА 
ФИЗИКА (2), ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2), МЕХАНИКА (2), АЛАТИ И 

МЕРЕЊА (3, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СА МЕРЕЊИМА (4), ТЕХНИЧКА 

МЕХАНИКА СА МЕХАНИЗМИМА (2), ЕЛЕКТРОНИКА (3), 
ХИДРАУЛИЧНИ И ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМИ (4, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), 
ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН И ОПРЕМА (4, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), 
МЕРНИ ПРЕТВАРАЧИ 2, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), МЕХАТРОНСКИ СИСТЕМИ (8) 

27 АВИОТЕХНИЧАР  
ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОР 

ФИЗИКА (2), ХЕМИЈА ИЛИ ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2), АЛАТИ И 

МЕРЕЊА (3, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), АЕРОДИНАМИКА (1), МЕХАНИКА (2), ОСНОВЕ 

ТЕРМОДИНАМИКЕ (2, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), КОНСТРУКЦИЈА КЛИПНИХ 
МОТОРА (3, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА 
ОПРЕМА (3, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), ФИЗИКА ИЛИ ИСТОРИЈА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
(2) 

28 АВИОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ 

ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА 
ФИЗИКА (2), ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ (2), ХЕМИЈА ИЛИ 
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2), АЛАТИ И 
МЕРЕЊА (3, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), АЕРОДИНАМИКА (1), МЕХАНИКА (2), ОСНОВЕ 

ТЕРМОДИНАМИКЕ (2, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА 
ОПРЕМА (3, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА 
(2, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), ФИЗИКА ИЛИ ИСТОРИЈА ВАЗДУХОПЛОВСТА (2), ИМПУЛСНА 

ЕЛЕКТРОНИКА (4), ЕЛЕКТРООПРЕМА И СИСТЕМИ ВАЗДУХОПЛОВА (4) 

29 МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ 

СИСТЕМЕ 
ФИЗИКА (2), ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (2), АЛАТИ И МЕРЕЊА 
(3, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), ТЕХНОЛОГИЈА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА 
(3, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), ХЕМИЈА ИЛИ ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ (2), МЕХАНИКА (2), ЕЛЕКТРОНИКА (4), 
РАДИО-РАДАРСКИ ПРИМОПРЕДАЈНИЦИ (2, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), 
ХИДРАУЛИЧНИ И ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМИ (3, 1 ПОЛУГОДИПТЕ), 
ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА МЕРЕЊА (3, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), 
ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН И ОПРЕМА (2, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), ДИГИТАЛНА 
ЕЛЕКТРОНИКА (2, 1 ПОЛУГОДИШТЕ), ФИЗИКА ИЛИ ИСТОРИЈА 
ВАЗДУХОПЛОВСТА (2), ИМПУЛСНА ЕЛЕКТРОНИКА (2, 1 ПОЛУГОДИШТЕ) 
 

30 ТЕХНИЧАР  
ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА 

ФИЗИКА (2), ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2),  
АЕРОДИНАМИКА (1), ФИЗИКА ИЛИ МЕХАНИКА (2), МЕХАНИКА 
ЛЕТА (2), ВАЗДУХОПЛОВНА МЕТЕОРОЛОГИЈА (8, 1 ПОЛУГОДИШТЕ) 
 

31 ТЕХНИЧАР  
ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

ФИЗИКА (2), ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2), 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА (1), ФИЗИКА ИЛИ НАЦИОНАЛНА 
ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА (2) 
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32 ТЕХНИЧАР  
ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА 
ЗА СПАСАВАЊЕ 

ФИЗИКА (2), ГЕОГРАФИЈА ИЛИ ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА СА 
МЕХАНИЗМИМА (2), ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ (2), ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (2), ФИЗИКА ИЛИ НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА 
ДРЖАВЕ И ПРАВА (2) 

33 ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО 

УПРАВЉАЊЕ 
ФИЗИКА (2, У ПРВОЈ И ДРУГОЈ ГОДИНИ) 

34 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ОБНОВЉИВИХ 

ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 
НАСТАВНИ ПЛАН НИЈЕ ДОСТУПАН 

35 ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИКУ И 

ШПЕДИЦИЈУ 
НАСТАВНИ ПЛАН НИЈЕ ДОСТУПАН 

 

 
У табели 1 дат је преглед занимања чији су наставни планови конципирани према 

моделу дуалног образовања. У табели је такође наведено који од профила има наставу из 
предмета Физика или предмета базираних на примени физике. Може се видети да од 
укупно 16 профила у програму трогодишњег средњег стручног образовања, свега четири 
имају предмет Физика као обавезни у току једне године школовања са фондом од 2 часа 
недељно. Остали профили имају стручне предмете који у техничким школама 
подразумевају Техничку физику, Механику, Статику, Термодинамику, Хидраулику, Основе 
електротехнике и Основе мерења и ауотматизације. Наведени предмети се слушају у току 
једне године са фондом од 2 или 3 часа недељно. Оно што представља проблем јесте 
наставни кадар који реализује наставу из ових предмета. С обзиром да је реч о стручним 
школама предају их инжењери [12]. Такође, од укупно 18 профила у програму 
четворогодишњег школовања 10 има Физику као обавезан предмет са фондом од 2 часа у 
току недеље. Наставни план није доступан за два профила. У наставном плану преосталих 
занимања као обавезни наведени су предмети попут Термодинамике, Мерних 
инструмента са аутоматиком, Екологије и заштите животне средине, Испитивања метала, 
Основа машинства и електротехнике, Техничке физике, Механике, Електричних мрежа и 
постројења и други стручни предмети са фондом од 2 или 3 часа у току недеље.  

Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама [12] има 493 стране, при чему за неке предмете у 
одређеним подручјима рада предвиђа ангажовање физичара, али тек у 8. 9. или 20. 
алинеји, ако школа не ангажује инжењера. Код предмета Термодинамика је наведено 20 
инжењерских квалификација, а само две које одговарају образовању физичара, предмет 
Механику флуида по овом правилнику не може да предаје физичар. Овај проблем 
"преузимања компетенција" је посебно изражен у поглављима 4, 5 и 6 поменутог 
Правилника. На тај начин су на мала врата у образовни систем ушли инжењери 
електортехнике, машинства, саобраћаја, итд. који су изгубили посао у фабрикама и 
производним системима који више не раде. Такође, Правилник даје огромну слободу 
директору школе да запосли широки спектар стручњака који често врло мало или нимало 
у свом суштинском образовању имају везе са физиком. 

Како заиста изгледа настава која се реализује према представљеним плановима, тешко 
је замислити. Негде су исходи веома јасни и праћењем наставног плана може се сагледати 
логичан след образовног процеса. 

ЗАКЉУЧАК 

Анализирајући предложене наставне планове стиче се утисак постојања 
неусклађености законске основе и практичне реализације. Чињеница која би требало да 
буде главна окосница дуалног образовања у средњим стручним школама јесте потреба 
локалне самоуправе за одговарајућом врстом кадрова, у складу са стањем привреде у 



Зборник радова 6. Међународне конференције о настави физике у средњим школама, 
Алексинац, 9-11. март 2018. 

31 

посматраном округу. Као и у већини иновација које се уводе у систем образовања помало 
се ипак чини да је формално уведена. Нажалост, физика је добила нов снажан ударац који 
води лажном обликовању "кадрова" који са површним знањем неће бити ни довољно 
компетентни ни довољно конкурентни на тржишту рада. 
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