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УВПД

 Према пппису станпвника из 2011. гпдине, Република Србија брпји укупнп 7 186
862 станпвника. Од тпга 1 322 021 шине млади, дпк према статистишкпј прпцени,
Нпви Сад брпји 322 071 станпвника, пд шега 56 153 станпвника Нпвпг Сада шине
млади.
 Ппзивајући се на Наципналну стратегију за младе, ппјам „млади“ ппдразумева
старпсну дпб пд 19-29 гпдина.
 Од укупнпг брпја младих 51,2 % су мущкарци, а 48,8 % су жене.
 Виспкп пбразпваое је пбласт ппсебнп знашајна за Републику Србију и деп је
међунарпднпг, еврппскпг, пбразпвнпг и наушнпг, пднпснп уметнишкпг прпграма.
 Овп истраживаое пднпси се на пбразпваое младих пд 18 и 19 гпдина, пднпснп на
младе у заврщним pазредима средоих щкпла у Граду Нпвпм Саду.
 Са циљем да се спрпведе ппменутп истраживаое, Лпкални пмбудсман Града Нпвпг
Сада и Нпвпсадски хуманитарнп-истраживашки центар 25. марта 2022. гпдине
закљушили су Угпвпр п набавци услуга Истраживаоа п пбразпваоу деце и младих у
средоим щкплама у Нпвпм Саду брпј XXII-020-12/2022-26.
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ДЕФИНИСАОЕ ПРПБЛЕМА
ДЕФИНИСАОЕ ПРПБЛЕМА
 Млади пд 18 и 19 гпдина представљају вепма псетљиву групу и затп им треба
ппсветити ппсебну пажоу. Пптребнп је пдлушити какав је данас став младих п
наставку щкплпваоа накпн заврщене средое щкпле и на пснпву тпга предлпжити
рещеоа за мптивисаое младих да наставе даље щкплпваое.
 Овп питаое је вепма важнп, јер пд младих и пд оихпвих пбразпвних мпгућнпсти у
мнпгпме зависи пбразпвни развпј Републике Србије.
 Одабирпм факултета или виспке щкпле, млади себи пдређују даљи живптни пут,
пд шега даље зависи оихпвп заппслеое.
 Дужина щкплпваоа је важан фактпр у сазреваоу младих и щтп је щкплпваое дуже,
дуже је и психплпщкп и спциплпщкп схватаое младпсти, а пни кпји раније заврще
са щкплпваоем, раније се супшавају са живптним изазпвима и самим тим и раније
излазе из перипда младпсти.
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ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАОА

Какп је пбразпваое вепма важан фактпр за младе, такп га треба сагледати и са вище
аспеката.
Узимајући у пбзир гпре наведенп, Лпкални пмбудсман Града Нпвпг Сада сматра да би
билп кприснп спрпвести анкету међу ушеницима средоих щкпла п тпме да ли планирају
да наставе щкплпваое накпн заврщетка средое щкпле. На тај нашин би се дпбили јасни
ппдаци п планпвима деце и младих из ппщте пппулације и маргинализпваних група, п
планпвима кпје имају и преппрукама за оихпву реализацију.
Овим истраживаоем утврђени су предлпзи деце и младих за дпдатну ппдрщку пдређених
маргинализпваних група, пднпснп щта би пп оима била адекватна ппдрщка у циљу
наставка щкплпваоа.
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ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

 Ппстпје разлишити правни прпписи кпји регулищу ппјам виспкпг пбразпваоа.
 Устав Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 98/2006, 16/2022) – Одлука п
прпглашеоу Уставнпг закпна за спрпвпђеое Акта п прпмени Устава Републике
Србије - Амандмани I - XXIX - "Сл. гласник РС", бр. 115/2021) гарантује да свакп
има правп на пбразпваое.
Оснпвнп пбразпваое је пбавезнп и бесплатнп, а средое пбразпваое је бесплатнп.
Сви грађани имају, ппд једнаким услпвима, приступ виспкпщкплскпм пбразпваоу.
Република Србија пмпгућује успещним и надареним ушеницима слабијег импвнпг
стаоа бесплатнп виспкпщкплскп пбразпваое, у складу са закпнпм.
Осниваое щкпла и универзитета уређује се закпнпм.
 На пснпву Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закпн, 10/19, 27/18 – др. закпн, 6/20 и 129/21),
систем пбразпваоа и васпитаоа мпра да пбезбеди за све ушенике једнакпст и
дпступнпст пствариваоа права на пбразпваое и васпитаое, а кпје је заступљенп на
принципу једнаких щанси за све, без дискриминације. Ппсебна пажоа примеоује
се на пружаое ппдрщке преласка ушеника у следећи нивп пбразпваоа и
пствариваое кпнтинуитета у пбразпваоу и васпитаоу.
Такпђе, Закпн прпписује да ушеници кпји припадају маргинализпваним групама,
кап на пример: деца и ушеници са сметоама у развпју, инвалидитетпм и из
псетљивих група, без пбзира на сппствене материјалне услпве имају приступ свим
нивпима пбразпваоа и васпитаоа у устанпвама, а лица смещтена у устанпве
спцијалне защтите, деца, ушеници и пдрасли са здравственим прпблемима
пстварују правп на пбразпваое за време смещтаја у устанпви и тпкпм бплнишкпг и
кућнпг лешеоа.

 Према Закпну п средоем пбразпваоу и васпитаоу („Службени гласник РС”, бр.
55/13, 101/17, 27/18 – др. закпн, 6/20, 52/21, 129/21 – др. закпн) делатнпст
средоег пбразпваоа и васпитаоа пбавља се у средопј щкпли и тп:
 гимназији;
 струшнпј щкпли;
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 уметнишкпј щкпли;
 мещпвитпј щкпли (гимназији и струшнпј или уметнишкпј щкпли);
 щкпли за ушенике са сметоама у развпју и инвалидитетпм.

 Закпн п виспкпм пбразпваоу („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 –
др. закпн, 67/19, 6/20 – др. закпни, 11/21 – аутентичнп тумачеое, 67/21 и
67/21 – др. закпн) гарантује да правп на виспкп пбразпваое имају сва лица са
заврщенпм средопм щкплпм. Ипак, даје мпгућнпст да лице без стешенпг
средоег пбразпваоа мпже да кпнкурище за упис на студијске прпграме из
уметнишких пбласти, укпликп је тп у складу са статутпм те виспкпщкплске
устанпве.
Овај закпн разврстава студије у три степена и тп:
Студије првпг степена:
1) пснпвне академске студије;
2) пснпвне струкпвне студије;
3) специјалистишке струкпвне студије.
Студије другпг степена:
1) мастер академске студије;
2) мастер струкпвне студије;
3) специјалистишке академске студије.
Студије трећег степена су дпктпрске академске студије.
Виспкпщкплске устанпве кпје пбављају делатнпст виспкпг пбразпваоа су:
1) универзитет;
2) факултет, пднпснп уметнишка академија, у саставу универзитета;
3) академија струкпвних студија;
4) виспка щкпла;
5) виспка щкпла струкпвних студија.
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ПРПЦЕС РАДА

 Услуга Истраживаоа п пбразпваоу деце и младих у средоим щкплама у Нпвпм
Саду је реaлизпвана анкетираоем ушеника средоих щкпла на теритприји Града
Нпвпг Сада.

 У циљу спрпвпђеоа истраживаоа фпрмиран је Тим кпји је бип ангажпван на
пствариваоу сарадое са директприма, психплпзима и педагпзима кпји су
заппслени у средоим щкплама. Први задатак Тима бип је да се дпбије
пвлащћеое за анкетираое матураната.

 Следећи задатак бип је сашиоаваое анкете, ппмпћу кпје би се дпщлп дп щтп
прецизнијих резултата.

 Накпн израде анкете, приступилп се анкетираоу ушеника. Анкетираое се врщилп
на два нашина, у зависнпсти пд дпгпвпра са щкплпм и тп ппмпћу:
 CAWI метпде и
 PAPI метпде.
Прва метпда ппдразумева „пнлајн“ пппуоаваое анкете, пднпснп пппуоаваое путем
мпбилнпг телефпна, на шасу пдељенскпг старещине или на шасу грађанскпг васпитаоа,
дпк друга метпда ппдразумева пппуоаваое анкете плпвкпм, у папирнпј фпрми (PAPI пд
енг. Pen and Paper Interview, щтп знаши „плпвка и папир“), те предаваоем испуоених
анкета шланпвима Тима.
Анкета је анпнимна и мещпвитпг типа, щтп знаши да ушеници, ппред ппнуђених пдгпвпра,
мпгу да дају и пдгпвпре на ппстављена питаоа, кап и да изнесу свпја запажаоа и
преппруке.
Анкетираое ушеника трајалп је пд марта дп јуна 2022. гпдине у средоим щкплама на
теритприји Града Нпвпг Сада.
 Накпн заврщенпг анкетираоа ушеника, заппшет је ппступак прпцесуираоа ппдатака
и сумираоа свих налаза дпбијених анкетираоем.
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АНКЕТА

Анкета садржи шетрнаест питаоа мещпвитпг типа. Приликпм израде анкете, стављен је
фпкус на пдређене групе.
 Анализа истраживаоа према пплу
Данас се ппприлишнп смаоила разлика између брпја виспкп пбразпваних мущкараца, у
пднпсу на жене са виспкпм струшнпм спремпм. Ипак, у друщтву и даље ппстпје
стерептипи да жене треба да впде дпмаћинствп, дпк су мущкарци ти кпји треба да раде и
зарађују, самим тим и да наставе щкплпваое.
 Анализа истраживаоа према трајаоу средопшкплскпг пбразпваоа, у зависнпсти
да ли је реч п трпгпдишопј или четвпрпгпдишопј средопј шкпли
Најшещће ушеници кпји упищу средоу щкплу у трајаоу пд три гпдине имају циљ да науше
пдређени занат, какп би се пп заврщетку щкпле заппслили и бавили пним за щта су се
щкплпвали, дпк се ушеници из щкпла са шетвпрпгпдищоим трајаоем, пре ппредељују за
наставак щкплпваоа.
 Анализа истраживаоа према типу насеља у кпме ученик живи
Изузев пснпвних щкпла, пстале пбразпвне институције су најшещће лпциране у градпвима.
Збпг тпга је пшекиванп да већина младпг пбразпвнпг станпвнищтва живи у градским
срединама. Збпг близине или удаљенпсти факултета, на даље щкплпваое се пре
ппредељују млади из градских средина, у пднпсу на младе из руралних средина. Разлпг
тпме је најшещће финансијске прирпде, јер пдвпјенпст пд куће изискује дпдатне трпщкпве
кпји се пднпсе на смещтај и пснпвне живптне пптребе у граду у кпме ушеник студира.
 Анализа истраживаоа према типу ппрпдице из кпје ученик пптиче
Ушеници кпји пптишу из једнпрпдитељске ппрпдице или ушеници кпји немају рпдитеље
најшещће су тежег импвнпг стаоа у пднпсу на ушенике кпји пптишу из ппрпдица у кпјима
пба рпдитеља раде и финансијски дппринпсе. Какп наставак щкплпваоа накпн средое
щкпле изискује дпдатне трпщкпве кпји пптерећују ппрпдишни бучет, такп се ушеници кпји
пптишу из пвих ппрпдица углавнпм пдлушују да прекину щкплпваое и заппсле се, какп би
дппринели ппбпљщаоу финансијске ситуације у ппрпдици.
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 Анализа истраживаоа према припаднпсти рпмскпј или некпј другпј маоинискпј
групи
Нивп и структура пбразпвнпг рпмскпг станпвнищтва услпвљени су оегпвим пплпжајем у
друщтву и културним специфишнпстима, а представља једну пд најтамнијих ташака
живптне стварнпсти пве етнишке заједнице. На жалпст, и данас Рпми представљају
етнишку заједницу са највећим уделпм неписмених.
У Републици Србији је 2011. гпдине ппписанп 147 604 грађана и грађанки рпмске
наципналнпсти. Према Стратегији за спцијалнп укљушиваое Рпма и Рпмкиоа у Републици
Србији за перипд пд 2016. дп 2025. гпдине, самп 69% рпмске деце кренулп је у први
разред пснпвне щкпле на време (кпд ппщте пппулације је 97%), 64% деце рпмске
наципналнпсти заврщи пснпвну щкплу (кпд ппщте пппулације је 93%), и најзад, свега 22%
деце рпмскпг ппрекла ппхађа средоу щкплу (кпд ппщте пппулације је 89%). Ппсебан
прпблем је тп щтп девпјшице напущтају щкплпваое и заснивају ппрпдице између 15. и 19.
гпдине. Чак 43% девпјшица рпмске наципналнпсти у пвпм узрасту прекида щкплпваое
ради удаје. Кпд девпјшица исте дпби у ппщтпј пппулацији пвај прпценат је 4%.
Такпђе, на теритприји Града Нпвпг Сада живи велики брпј наципналних маоина.
Истраживаое треба да ппкаже у кпјпј мери се наципналне маоине пдлушују за наставак
щкплпваоа накпн заврщене средое щкпле.
 Анализа истраживаоа према припаднпсти једнпј пд маргинализпваних група
Овпм анализпм треба да се дпђе дп сазнаоа да ли припаднпст маргинализпванпј
групи ( ЛГБТ заједници, избеглп или прпгнанп лице, пспба са инвалидитетпм или некпм
другпм сметопм у развпју, ХИВ ппзитивна пспба...) представља сметоу за даље
щкплпваое.
 Ппред наведених анализа, следе питаоа на кпја ушеници мпгу да дају
пбразлпжеоа или сугестије кпје сматрају релевантним за пбразпваое.
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Пва анкета је анпнимна и мплимп Вас да искренп пдгпвприте на дата питаоа. Пвакп
ћете нам ппмпћи да разумемп начин живпта и размишљаоа када је реч п пбразпваоу
младих.
Хвала на сарадои.

1. Ппл?
⃝М

⃝Ж

2. Шкпла кпју заврщавате траје...
⃝ три гпдине

⃝ шетири гпдине

3. Ви ппхађате…
⃝ државну щкплу

⃝ приватну щкплу

4. Насеље у кпме живите је...
⃝ градскп
⃝ приградскп
⃝ руралнп

5. Ви живите у...
⃝ ппрпдици са пба рпдитеља
⃝ једнпрпдитељскпј ппрпдици
⃝ деца без рпдитељскпг стараоа
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6. Да ли сте припадник рпмске наципналне маоине?
⃝ да

⃝ не

7. Да ли сте припадник неке друге наципналне маоине?
⃝ да

⃝ не

8. Да ли сте припадник неке друге маргинализпване групе?
⃝ да

⃝ не

Укпликп је пдгпвпр „да“ навести кпјпј маргинализпванпј групи припадате
(припадник ЛГБТ заједнице, избеглп или прпгнанп лице, пспба са инвалидитетпм или
некпм другпм сметопм у развпју, ХИВ ппзитивна пспба...)
_____________________________________________________________________________

9. Да ли припаднпст маргинализпванпј групи има утицај на пдлуку п даљем
щкплпваоу?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10. Да ли планитаре да наставите даље щкплпваое?
⃝ Да

⃝ Не

Укпликп је пдгпвпр „да“ навести за кпји пблик даљег щкплпваоа сте се ппределили?
⃝ Факултет
⃝ Виспка щкпла
⃝ Ванредни студијски прпграм
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⃝ Курс за струшнп усаврщаваое
⃝ Другп ________________________________________________________________

Укпликп је пдгпвпр „не“ навести разлпге за пву пдлуку:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. Да ли је, према Ващем мищљеоу, виспкп пбразпваое битнп и цеоенп у друщтву?
⃝ да

⃝ не

Образлпжити пдгпвпр:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

12. Шта мислите, защтп се Ващи врщоаци не пдлушују да наставе щкплпваое накпн
заврщене средое щкпле?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

13. Према Ващем мищљеоу, кпје мере треба предузети какп би се пмпгућилп
младима да наставе щкплпваое?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

14. Ващ предлпг или кпментар (ппципнп):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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СРЕДОЕ ШКПЛЕ НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА НПВПГ САДА

На теритприји Града Нпвпг Сада налази се щеснаест државних устанпва шија је делатнпст
средопщкплскп пбразпваое. Тп су:

















Гимназија ”Јпван Јпванпвић Змај”
Гимназија ”Светпзар Маркпвић”
Гимназија ”Исидпра Секулић”
Гимназија ”Лаза Кпстић”
Средоа щкпла ”Светпзар Милетић”
Медицинска щкпла ”7. април”
Ппљппривредна щкпла са дпмпм ушеника (Футпг)
Средоа мащинска щкпла
Електрптехниша щкпла ”Михајлп Пупин”
Технишка щкпла ”Павле Савић”
Технишка щкпла ”Милева Марић-Ајнщтајн”
Сапбраћајна щкпла ”Пинки”
Музишка щкпла ”Исидпр Бајић”
Балетска щкпла
Шкпла за дизајн ”Бпгдан Шупут”
Шкпла за пснпвнп и средое пбразпваое ”Милан Петрпвић”

Ппред државних, ппстпје и приватне устанпве шија је делатнпст средопщкплскп
пбразпваое. Ту спадају:














Е-гимназија
Средоа струшна щкпла
Средоа медицинска щкпла “Свети Архангел”
Средоа щкпла “MC Vision Academy”
Сппртска Гимназија Е-Гимназија – Нпви Сад
Елитна приватна екпнпмска щкпла и гимназија
Гимназија “Живпрад Јанкпвић” са дпмпм ушеника
Прва приватна пптишарска щкпла “Пащћан”
Прва приватна средоа медицинска щкпла “Хиппкрат”
Рашунарска гимназија ”Смарт”
Средоа щкпла “Дпситеј Обрадпвић”
Средоа щкпла “Свети Никпла”
Средоа струшна щкпла “Круг”
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АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ДПБИЈЕНИХ АНКЕТИРАОЕМ

Ппл
 Првп питаое у анкети пднпсилп се на пдређиваое ппла анкетираних ушеника.
 Од укупнпг брпја испитаних матураната, 42,5 % су пспбе мущкпг, дпк 57,5 % шине
пспбе женскпг ппла.

Слика 1. Графички приказ испитаника према пплу
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Шкпла кпју завршавате траје...
 Када је реш п дужини трајаоа средое щкпле, 95,5 % ппхађа
шетвпрпгпдищоу средоу щкплу, дпк 4,5 % ппхађа щкплу у трајаоу пд 3
гпдине.

Слика 2. Графички приказ испитаника према дужини трајаоа средое шкпле
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Ви ппхађате…
 У зависнпсти пд тпга да ли испитаници ппхађају државну или приватну
средоу щкплу, 93,4 % испитаника ппхађа државну щкплу, дпк 6,6 %
испитаника ппхађа приватну средоу щкплу.

Слика 3. Графички приказ испитаника према типу шкпле
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Насеље у кпме живите је...
 Пплазећи пд типа насеља у кпме испитаници живе, 52,7 % испитаника живи
у градским срединама, 37,6 % живи у приградским местима, дпк 9,7 %
пптише из руралних1 средина.

Слика 4. Графички приказ испитаника према типу насеља

1

У испитиваоу су ушествпвала и деца кпја имају пребивалищте изван Града Нпвпг Сада, али ппхађају средоу
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Ви живите у...
 Када се анализира пблик ппрпдице из кпје пптишу испитаници, дпбијен је
резултат да 79 % живи у ппрпдици са пба рпдитеља, 20,3 % живи у
једнпрпдитељскпј ппрпдици, дпк 0,7 % шине деца без рпдитељскпг стараоа.

Слика 5. Графички приказ испитаника према пблику ппрпдице у кпјпј живе
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Да ли сте припадник рпмске наципналне маоине?
 На питаое п припаднпсти рпмскпј наципналнпј маоини, 2,6 % испитаника
се изјаснилп да су припадници рпмске наципналне маоине, дпк 97,4 %
испитаника не припада пвпј маоинскпј групи.

Слика 6. Графички приказ испитаника према припаднпсти рпмскпј наципналнпј маоини
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Да ли сте припадник неке друге наципналне маоине?

 Када је реш п припаднпсти некпј другпј наципналнпј маоини, 88,8 %
испитаника нису припадници ниједне наципналне маоине, дпк 11,2 %
испитаника шине припадници наципналних маоина.

Слика 7. Графички приказ испитаника према припаднпсти наципналнпј маоини
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Да ли сте припадник неке друге маргинализпване групе?
 На питаое, да ли су припадници неге друге маргинализпване групе, 94 %
испитаника се изјаснилп да не припадају маргинализпваним групама, дпк се
6 % испитаника изјаснилп да су припадници маргинализпваних група.

Слика 8. Графички приказ испитаника према припаднпсти маргинализпваним групама
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Укпликп је пдгпвпр „да“ навести кпјпј маргинализпванпј групи припадате
(припадник ЛГБТ заједнице, избеглп или прпгнанп лице, пспба са инвалидитетпм или
некпм другпм сметопм у развпју, ХИВ ппзитивна пспба...)
 Испитаници кпји припадају маргинализпваним групама су имали прилику
да се изјасне кпјпј маргинализпванпј групи припадају.
 Анализирајући пдгпвпре кпд 6 % испитаника кпји су се изјаснили да
припадају маргинализпваним групама, резултати су следећи:
1. Од 6 % испитаника кпји су се изјаснили да припадају маргинализпваним
групама, припадници ЛГБТ заједнице шине 47 % испитаника.
2. Од 6 % испитаника кпји су се изјаснили да припадају маргинализпваним
групама, избегла и прпгнана лица шини 8 % испитаника.
3. Од 6 % испитаника кпји су се изјаснили да припадају маргинализпваним
групама, 5 % испитаника шине пспбе са инвалидитетпм.
4. Од 6 % испитаника кпји су се изјаснили да припадају маргинализпваним
групама, припадници пспба са сметоама у развпју шини 5 % испитаника.
5. Од 6 % испитаника кпји су се изјаснили да припадају маргинализпваним
групама, 5 % испитаника су ХИВ ппзитивне пспбе.
6. Од 6 % испитаника кпји су се изјаснили да припадају маргинализпваним
групама, 30 % испитаника није желелп да се изјасни п тпме кпјпј
маргинализпванпј групи припадају.
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Слика 9. Графички приказ испитаника према припаднпсти маргинализпваним групама

Да ли припаднпст маргинализпванпј групи има утицај на пдлуку п даљем
шкплпваоу?
 Једнп пд питаоа, а кпје се тише маргинализпваних група, билп је и да ли
припаднпст маргинализпванпј групи има утицај на пдлуку п даљем щкплпваоу.
На пвп питаое 23 % испитаника пдгпвприлп је да има утицај, 68 % пдгпвприлп је
нема утицај, а 9 % испитаника није сигурнп да ли ппстпји ппвезанпст између
пбразпваоа и припаднпсти некпј маргинализпванпј групи.
 Онп щтп је важнп наппменути је шиоеница да 68 % испитаника кпји тврде да
припаднпст маргинализпванпј групи нема утицај за наставак щкплпваоа, шине
испитаници кпји су се изјаснили да не припадају маргинализпванпј групи, дпк су
припадници маргинализпваних група става да ппстпји узрпшнп ппследишна веза
између пбразпваоа и припаднпсти маргинализпваним групама.
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Слика 10. Графички приказ испитаника према мишљеоу п ппвезанпсти пбразпваоа са
припаднпшћу маргинализпваним групама

Да ли планирате да наставите даље шкплпваое?
 Када је реш п пдлуци испитаника да ли желе да наставе даље щкплпваое, 83,9 % је
пдгпвприлп да наставља щкплпваое, а оих 16,1 % дпнелп је пдлуку да се
заврщеткпм средое щкпле заврщи оихпвп пбразпваое.

Слика 10. Графички приказ испитаника према пдлуци да ли желе да наставе даље
шкплпваое
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Укпликп је пдгпвпр „да“ навести за кпји пблик даљег шкплпваоа сте се ппределили?
 Кпд пвпг питаоа, испитаници су имали прилику да се ппределе за једну пд
ппнуђених ппција, а такпђе су имали прилику да дппищу неки други пдгпвпр.
 Анализирајући пдгпвпре кпд 83,9 % испитаника кпји су се изјаснили да имају у
плану да наставе щкплпваое накпн заврщене средое щкпле, резултати су следећи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Факултет 66 %
Виспка щкпла 9 %
Ванредни шетврти степен средое щкпле 2 %
Курс за струшнп усаврщаваое 6 %
Академија 0 %
Јпщ увек нису пдлушили 17 %
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Слика 11. Графички приказ испитаника п пдлуци п пдабиру даљег шкплпваоа
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Укпликп је пдгпвпр „не“ навести разлпге за пву пдлуку
 Од 16,1 % испитаника кпји не желе да наставе даље щкплпваое, кап разлпг су
навели следеће:
 Желе да раде и да щтп пре ппшну да зарађују.
 Немају финансијска средства кпја изискује даље щкплпваое.
 Сматрају да је пбразпвни систем лпщ, да је градивп пбимнп и непптребнп и да им
недпстаје пракса.
 Желе да се ппсвете сппрту, јер сматрају да ће сппрт да им дпнесе бпљу зараду у
будућнпсти, пд щкплпваоа.
 Факултет се у Србији не цени.
 Немају впљу да уше.
Да ли је, према Вашем мишљеоу, виспкп пбразпваое битнп и цеоенп у друштву?
 На пвп питаое је 67.5 % испитаника пдгпвприлп пптврднп, дпк 32,5 % испитаника
сматра да пбразпваое није цеоенп у данащоем друщтву.

Слика 12. Графички приказ испитаника према мишљеоу п важнпсти виспкпг
пбразпваоа у Србији
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Образлпжити пдгпвпр
 Када су испитаници пбразлагали свпје пдгпвпре, разлпзи су били слишни кап кпд
претхпднпг питаоа.
Они кпји сматрају да је виспкп пбразпваое битнп, навпдили су следеће:
 Мищљеое људи кпји су виспкп пбразпвани сматра се битним.
 Друщтвп је пд давних времена наметнулп факултетску диплпму кап мерилп
вреднпсти шпвека, а такав став се задржап и данас.
 Виспкп пбразпваое пмпгућује бпље плаћен ппсап.
 Чпвек треба цеп живпт да ради на себи и да надпграђује свпје знаое.
 Акп некп има виспкп пбразпваое, знаши да је вредна и сппспбна пспба.
 Друщтвп, из непправданих разлпга, сматра да диплпма шини шпвека и
аутпматски деградира пне кпји имају заврщену средоу щкплу.
 Виспкп пбразпваое пружа вище живптних мпгућнпсти.

 Они кпји сматрају да виспкп пбразпваое није битнп, навпдили су следеће:
 Диплпма не шини шпвека.
 Виспкп щкплпваое представља „бацаое“ нпвца и времена.
 Факултет мпже да пружи диплпму, али не и знаое. Знаое ће најлакще да се стекне
крпз ппсап.
 Данас је за заппслеое битније „имати везу“ негп факултет.
 Виспкп пбразпвани људи се пмалпважавају пд стране пних кпји су на ппзицији
пдлушиваоа, а кпји су маое щкплпвани.
 Виспкп пбразпвани људи пдлазе из Србије у инпстранствп у пптрази за бпљим
ппслпм.
 На факултету се уше непптребне ствари.
 Неизвеснп заппслеое и ппред стешенпг виспкпг пбразпваоа.
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Шта мислите, заштп се Ваши вршоаци не пдлучују да наставе шкплпваое накпн
завршене средое шкпле?
 Кпд пвпг питаоа су најзаступљенија шетири пдгпвпра:
 Немају финансијска средства кпја су пптребна за наставак щкплпваоа.
 Желе да щтп пре ппшну да зарађују какп би финансијски ппмпгли ппрпдици.
 Данас су виспкп пбразпвани људи без ппсла и тп младе демптивище да
наставе щкплпваое и
 Недпстатак впље за ушеоем.
Према Вашем мишљеоу, кпје мере треба предузети какп би се пмпгућилп младима да
наставе шкплпваое?
 Кпд пвпг питаоа, кап и кпд претхпднпг, сви испитаници су дали гптпвп исте
пдгпвпре:
 Бесплатнп щкплпваое за све кпји желе да упищу виспкп пбразпваое,
 Финансијска ппмпћ државе крпз стипендије и плаћену струшну праксу тпкпм
студираоа,
 Вище студентских дпмпва,
 Вище места на бучету на виспкп пбразпвним устанпвама,
 Обезбеђен сигуран и дпбрп плаћен ппсап у струци накпн заврщенпг виспкпг
пбразпваоа.

Ваш предлпг или кпментар (ппципнп)
 Следећи кпментари су преписани из анкете, пнакп какп су их написали ушеници. Тп
је мали деп кпментара, али већина се заснива на истим преппрукама пд стране
ушеника.
 Увести унифпрме у щкпле, какп се не би правила спциплпщка разлика.
 Прпмпција факултета, такп да ушеници из средоих щкпла пбиђу факултет кпји желе
да упищу.
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 Средоа щкпла треба да буде занимљивија и креативнија.
 Вище пваквих анкета и нефпрмалнпг пбразпваоа, а маое да се уше небитне ствари.
 Вище „слуха“ за пптребе пмладине, да се оихпвп мищљеое уважи, а не самп да се
шује и занемарује.
 Мнпги губе мптивацију за щкплпваое такп щтп виде у свпјпј пкплини људе кпји
заврщавају приватне или државне факултете уз ппмпћ пплитшких партија и нпвца, а
не уз ппмпћ знаоа и реалнпг пбразпваоа на факултету – виспкпщкплскпј устанпви.
Треба првенственп урадити прпверу свих диплпма, какп би се санкципнисали какп
факултети и устанпве кпје су издале такве диплпме, такп и људи кпји су пве
диплпме стекли. Тек накпн тпга мпжемп да пришамп п некпм правпм и успещнпм
пбразпваоу.
 Обезбедити студентима вид нпвшане ппмпћи какп би мпгли да раде на себи, јер
ипак нам држава „прппада“ збпг напущтаоа младих људи, такп да би тп билп
сигурнп дпбрп и за државу.
 Пптребнп је пхрабрити и ппдстицати наципналне маоине на щкплпваое и тп пд
сампг ппшетка оихпвпг щкплпваоа. Наравнп, увек ће ппстпјати пспбе кпје не желе
да наставе са щкплпваоем ппсле средое щкпле и оихпвп мищљеое не мпже у
неким слушајевима да се прпмени.

 Да прпфеспри имају пднпс са ушеницима такав да их ппдстишу на даље щкплпваое,
а не да ушеници једва шекају да заврще щкплпваое и не наставе га.
 Свим прпфесприма ппдићи плате, јер ти исти прпфеспри „праве“ пбразпвни кадар
и стварају будућнпст пвпј земљи. Акп прпфеспри нису задпвпљни свпјпм платпм и
ппщтпваоем у друщтву, према оима кап прпфесприма, пнда пни нису мптивисани
да „направе“ пд пбишнпг ушеника – студента, дпбрпг инжеоера, лекара, архитекту,
прпграмера итд.
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 Са мнпм се слаже 90 % младих и шестп пришамп п пвпме. Свима је јаснп да смп сате
кпје смп прпвпдили ушећи ствари кпје нам нису пптребне и кпје ппсле забправимп,
мпгли да прпведемп ушећи ствари кпје су нам пптребне за живпт. Уведите шаспве
куваоа, екпнпмије (кпнкретнп плаћаое ппреза и рашуна, какп систем ппреза ради
нпр.) и сл. Тп нас не уше ни на грађанскпм васпитаоу, а сви се са пвим, пре или
касније, сусрећемп у живпту.
 Да се ппщирније градивп вище упрпсти какп би ушеници барем пнп пснпвнп
наушили.
 Увести мнпгп вище праксе и практишнпг рада. Неке щкпле имају малп, а неке
нималп праксе.
 Да се мнпгп вище нпвца ппшне улагати у средое щкпле и факултете какп би
ушеници заврщили свпје пбразпваое. Квалитетна и креативнија средоа щкпла ће
ппдстаћи младе да наставе даље щкплпваое.
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ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕППРУКЕ

ЗАКЉУЧЦИ
 На сампм ппшетку пвпг истраживаоа, пстварена је кпмуникација са
представницима свих средоих щкпла на теритприји Града Нпвпг Сада.
Међутим, пдређени брпј щкпла није се пдазвап ппзиву и нису желели да се
анкетирају матуранти оихпвих щкпла. Кап разлпге навпдили су да би
анкетираое матураната билп сувищнп и пптерећујуће за оих.
 Шкпла за пснпвнп и средое пбразпваое „Милан Петрпвић“ кап щкпла кпју
ппхађају деца са свим врстама сметои у развпју, такпђе није ушествпвала у
истраживаоу. Из разгпвпра са представникпм пве щкпле, пбавещтени смп
да никп пд матураната не наставља щкплпваое.
 Када је реш п дпступнпсти виспкпг пбразпваоа, не мпже да се тврди да је
пнп једнакп дпступнп свима, јер су мнпги испитаници навели да ушеници
кпји су тежег импвнпг стаоа немају мпгућнпст да наставе щкплпваое из два
разлпга:
1. виспкп пбразпваое захтева дпдатне нпвшане издатке, щтп је пптерећујуће за
кућни бучет и
2. ушеници су принуђени да щтп пре ппшну да раде и да финансијски дппринпсе и
ппмажу ппрпдици.
 Вепма мали брпј ушеника сматра да је виспкп пбразпваое битнп какп би
се стеклп знаое. Већ кап разлпг навпде пптребу за већпм зарадпм.
 Ушеници сматрају да се у средоим щкплама уши непптребнп и превище
пбимнп градивп, а да им недпстаје вище практишнпг рада кпји ће да их
псппспби даље за ппсап или за щкплпваое.
 Резултати анкете ппказују да већина младих сматра да је виспкп
пбразпваое битнп и цеоенп у друщтву, али на пснпву оихпвпг
пбразлагаоа, извпди се закљушак да ппстпје пдређени прпблеми кпје
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друщтвп треба да меоа какп би се ппбпљщап пплпжај виспкп
пбразпваних грађана.
 Данащои средопщкплци истишу да преднпст при заппслеоу имају пни
кпји „имају везу“ вище негп пни кпји су стекли виспкп пбразпваое.
Такпђе, велики брпј испитаника истише да су виспкп пбразпвани грађани
недпвпљнп плаћени за ппсап за кпји су се щкплпвали. Укпликп се
настави щиреое пваквпг става међу пмладинпм, велика је верпватнпћа
да ће виспкп пбразпваое све вище изгубити знашај у друщтву.
 Опщти закљушак је да млади желе да наставе щкплпваое накпн
заврщене средое щкпле, али да ппстпји ппщте незадпвпљствп кпје се
пднпси на квалитет живпта и на друщтвене прилике какве су данас у
нащем друщтву. При тпм врлп кпнкретнп и јаснп навпде щта је тп щтп
желе да меоају и на кпји нашин мпже да се ппбпљща квалитет
пбразпваоа. Такпђе, врлп јаснп преппзнају прпблеме збпг кпјих оихпви
врщоаци не желе да наставе щкплпваое, щтп је вепма важнп, јер акп
преппзнају прпблеме, знају и нашин на кпји пви прпблеми мпгу да се
уклпне или евентуалнп смаое.
 Млади данас имају јасан став и идеју какп да се недпстаци у друщтву
прпмене, али се жале какп оихпвп мищљеое никп не уважава и тп за
ппследицу има да је друщтвени активизам кпд младих ппприлишнп
смаоен.
 Вепма је пппуларан став да млади треба да пду из државе у пптрази за
бпљим и плаћенијим ппслпм.
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ПРЕПОРУКЕ
 Вепма је важнп ппдстицати децу да се щкплују, јер виспкп пбразпваое
ппстаје све непппуларније. Међутим, акценат треба да се ставља на пптребу
за стицаоем и надпграђиваоем знаоа и вещтина, а не на пптребу за щтп
већпм зарадпм. Акп се пва тендеција кпд младих настави, државни
факултети ће све вище губити на знашају. У пвпме је пре свега кљушна улпга
прпфеспра у средоим щкплама.
 Одржаваое едукација и радипница на кпјима ће да се ради прпмпција
знаоа и виспкпг пбразпваоа, јер млади впле нефпрмалнп пбразпваое.
 Државни факултети треба да имају бпљу сарадоу са ушеницима средоих
щкпла. Да се прганизују перипдишни групни пбиласци факултета, где би
сваки ушеник имап прилику да буде у устанпви у кпјпј жели да настави
щкплпваое и да се уппзна са пним щтп га шека при наставку щкплпваоа.
 Такпђе је пптребнп спрпвпдити вище анкета у средоим щкплама,
разгпварати п прпблемима и ппкущати рещити прпблеме кпје
средопщкплци имају. Управп на тај нашин би се вратилп ппвереое младих и
млади би се ппдстакли на друщтвени активизам кпји је вепма важан за
младпг шпвека.
 Већа финансијска ппдрщка у виду стипендија, бесплатних учбеника на
факултету, вище места на бучету државе, кап и плаћена практишна настава
тпкпм студираоа, знатнп би дппринели већпј заинтереспванпсти
средопщкплаца да наставе щкплпваое, кап и прпмпцији пбразпваоа.
 Онп щтп је младима најпптребније данас је:
 Рефпрма пбразпвнпг система на нивпу државе, кпја ппдразумева
вище практишне наставе, а маое градива кпје ушеницима накпн
средое щкпле, тпкпм живпта или щкплпваоа, неће бити пд кпристи.
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 Бесплатнп или јефтиније щкплпваое кпје би билп дпсупнп свима,
щтп ппдразумева да држава пбезбеди вище места на бучету на
факултетима.
 Вище стипендија и пружаое мпгућнпсти да студенти тпкпм
студираоа зараде и тиме пбезбеде финансијску ппмпћ.
 Вище студентских дпмпва за ушенике кпји дплазе из ушенишких
дпмпва и кпји немају пребивалищте у Нпвпм Саду, а желе да наставе
щкплпваое.
 Вище практишне наставе кпја би ппмпгла ушеницима да бпље науше
пнп за щта се щкплују тпкпм средое щкпле.
 ПРЕПОРУКЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА МАРГИНАЛИЗОВАНЕ ГРУПЕ
 Прпфеспри у средоим щкплама треба вище рада да ппсвете развпју
критишкпг мищљеоа, пдгпвпрнпсти, емпатији, ппщтпваоу људских права и
тплеранцији. Развијаое пвих вреднпсти представља пплазну пснпву за
пружаое ппдрщке спцијалнп маргинализпваним групама, кап и оихпвпм
мптивисаоу да наставе даље щкплпваое.
 Крпз радипнице и друге пблике нефпрмалнпг пбразпваоа развијати
псетљивпст, ппзитивне ставпве и вреднпсне пријентације према ушеницима
кпји припадају маргинализпваним групама.
 Прпмпцијпм факултета и виспкпг пбразпваоа пптребнп је пснажити саме
припаднике маргинализпваних група, какп би се на адекватан нашин
супшили са изазпвима и на време припремили за наставак щкплпваоа.
 Рад психплпга и педагпга са припадницима маргинализпваних група, са
циљем да пви ушеници преппзнају сппствене пптенцијале и у складу са
истим наставе щкплпваое.
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