СТОП НАПУШТАЊУ ШКОЛЕ!

СТОП
НАПУШТАЊУ
ШКОЛЕ!

41

СТОП НАПУШТАЊУ ШКОЛЕ!

42

СТОП НАПУШТАЊУ ШКОЛЕ!

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва
Владе Републике Србије

СТОП
НАПУШТАЊУ
ШКОЛЕ!

Београд, 2016.
1

СТОП НАПУШТАЊУ ШКОЛЕ!

СТОП НАПУШТАЊУ ШКОЛЕ!
Издавач:
Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва
Влада Републике Србије
Уредник:
Иван Секуловић
Лектура:
Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва
Дизајн и припрема:
Далибор Јовановић

ВЛАДА
РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

ПОДРШКА: Израда публикације омогућена
је средствима Швајцарске агенције за развој
и сарадњу у оквиру пројекта „Подршка
унапређењу процеса социјалног укључивања у
Републици Србији

НАПОМЕНА: Ова публикација не представља званичан став Владе Републике Србије.
Сви појмови употребљени у публикацији у мушком граматичком роду обухватају мушки и
женски род лица на која се односе.

2

СТОП НАПУШТАЊУ ШКОЛЕ!

Поштовани читаоци,
„Стоп напуштању школе” је брошура која има за циљ да укаже на:
• проблем раног напуштања школе и осипања ученика из система
образовања;
• важност задржавања ученика у систему образовања до стицања
квалификација и формално признатог документа;
• улогу различитих актера у процесу спречавања ученика да
напусте систем образовања.
Осипање ученика из система образовања је проблем са којим се
данас суочавају многе државе света, међу којима је и Република
Србија. Резултати истраживања су показали да су последице раног
напуштања школе и осипања ученика из система образовања јасно
видљиве у друштву и економији, ова тема умногоме привлачи пажњу
истраживача и креатора образовних политика.
С обзиром на то да је решавање овог проблема један од предуслова
за подизање образовног нивоа становништва, смањење стопе
незапослености и стварање услова за привредни раст и напредак
економије, неопходно је системско суочавање са њим. Стога је
намена ове брошуре да подстакне све релевантне актере како на
националном, тако и на локалном нивоу, да уложе максималан напор у
циљу спречавања раног напуштања школе и смањења стопе осипања
ученика из система образовања у Републици Србији.
Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва
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ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО СПРЕЧИТИ
РАНО НАПУШТАЊЕ ШКОЛЕ
И ОСИПАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА?
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Рано напуштање школе и осипање ученика из система образовања
односи се на оне ученике који су напустили школу/образовни
систем пре стицања сведочанства о завршеној основној школи
или дипломе о завршеном средњем образовању, тј. пре стицања
формално признатог документа.

ЗАШТО ОВА ТЕМА?
Зато што је рано напуштање школе и осипање ученика из система
образовања проблем

• са којим се данас суочавају многе државе међу којима и Република
Србија;
• чије су последице видљиве на индивидуалном, друштвеном и
економском плану;
• који није довољно препознат у друштву, јер се посматра само
као проблем ученика и његових родитеља, а не као друштвени
проблем у чије решавање треба да буду укључени различити
актери како на националном, тако и на локалном нивоу;
• који је препознат у Стратегији Европа 2020 и у Стратегији развоја
образовања у Србији до 2020. године;
• који је препознат у законској и подзаконској регулативи Републике
Србије.
Последице раног напуштања школе и осипања ученика из система
видљиве су на:

• индивидуалном плану - несигуран и апатичан појединац коме
је смањена могућност запошљавања и који живи од социјалне
помоћи на друштвеним маргинама;
• друштвеном плану - низак образовни ниво становништва, висока
стопа незапослености на националном и локалном нивоу, велика
издвајања из буџета за социјална давања, пораст преступничког
понашања;
• економском плану - слаб привредни напредак и раст економије.
6

СТОП НАПУШТАЊУ ШКОЛЕ!

СТРАТЕШКИ ОКВИР
Смањење стопе раног напуштања школе и спречавање осипања
ученика из система образовања је стратешки приоритет на нивоу
Европске уније, а препознат је и у Стратегији развоја образовања у
Србији до 2020.
Европа 2020 је стратегија за паметан, одржив и инклузиван раст1,
документ Европске уније у коме су дефинисани стратешки правци који
се односе на јачање европске економије како би била конкурентна на
светском тржишту. Приоритети Стратегије су:

• паметан раст: развој економије засноване на знању и иновацијама;
• одржив раст: промовисање економије која ефикасније користи
ресурсе, која је „зеленија” и конкурентнија;
• инклузиван раст: подстицање економије коју одликује висока
стопа запослености и која остварује социјалну и територијалну
кохезију.
Да би остварила наведене приоритете и постигла резултате до 2020.
године Европска унија је дефинисала пет циљева који се односе на:
(1) запошљавање, (2) истраживање и иновације, (3) климатске промене
и енергетику, (4) образовање и (5) борбу против сиромаштва.
Циљ који се односи на образовање гласи:
Удео оних који прерано напуштају школовање треба да буде
испод 10%, а најмање 40% младих треба да има стечено терцијарно
образовање.
Наведени циљ је резултат проблема са којима се Европа суочава,
посебно са високом стопом незапослености и ниским образовним
нивоом популације између 18 и 24 године, популације која претежно
има завршено средње образовање, али је велики број и младих који
немају стечене квалификације.

1

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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ПРИМЕР:
Образовање, обуке и целоживотно учење - четвртина укупног
броја ученика има ниску читалачку писменост, свака седма млада
особа прерано напушта школовање и обуку. Око 50% младих стиче
средњи ниво квалификација, али ни то често не одговара потребама
тржишта рада. Приближно свака трећа особа старости између 25
и 34 године има диплому високошколске установе, у поређењу са
40% у САД и преко 50% у Јапану. Према Шангајском индексу, само
два европска универзитета су међу првих двадесет на свету.
Извор: Стратегија Европа 2020
Године 2011. Европска комисија је приредила Саопштење за Европски
парламент, Савет, Економски и Социјални комитет и Комитет региона,
које се односи на спречавање раног напуштања школе. У наведеном
документу је наглашено да рано напуштање школе и осипање из
система онемогућавају постизање стратешких циљева (паметан,
одржив и инклузиван раст); како будућност Европе у великој мери
зависи од младих, треба их подржати у остваривању њихових потреба
и интереса, јер ће то касније имати утицаја на развој привреде, друштва
и појединца. Пружање подршке младима кроз подстицај за постизање
бољих образовних постигнућа један је од начина да се смање
незапосленост и ризик од сиромаштва, као и социјална искљученост.
На основу стратегије Европа 2020 и циља који се односи на образовање,
многе државе су припремиле своје националне стратегије за борбу
против раног напуштања школе/осипања из система образовања.
ПРИМЕР:
Малта: Стратешки план за превенцију раног напуштања школе на
Малти 2014 . (A Strategic Plan for the prevention of early school leaving
in Malta 2014)
http://education.gov.mt/esl/Documents/School%20Leaving%20in%20Malta.pdf

Холандија: Приступ раном напуштању школе (The approach to Early
School Leaving)
http://www.aanvalopschooluitval.nl/userfiles/file/2014/VSV-Boekje_UK_2014.pdf
www.aanvalopschooluitval.nl
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Решавање проблема раног напуштања школе један је од приоритета
холандске владе која разноврсним активностима превенира
рано напуштање школе и задржава ученике у школи до стицања
квалификација и диплома. Ове активности су део процеса који
заједнички спроводе школа и јединица локалне самоуправе и
који захтева интегрисан приступ усмерен на превенцију, чврсту
организацију на локалном и регионалном нивоу, као и организацију
која подразумева јаке везе између образовања, тржишта рада и
центара за бригу о деци и ученицима.
Република Србија се суочава са истим и сличним проблемима, а горући
проблем је незапосленост младих која достиже готово 50%.
Шта су узроци овако високе стопе незапослености? Има их много,
а један од њих је и низак образовни ниво становништва Републике
Србије, о чему нам сведоче подаци последњег пописа становништва
2011. године2.
У популацији старој 15 и више година:

• 35% је оних који су без школске спреме или са непотпуним
основним образовањем или само са основним образовањем;
• 87% ромске популације има завршено основно образовање или
мање од тога;
• 51,7% особа са инвалидитетом има завршено основно образовање
или непотпуно основно образовање.
У популацији између 30 и 34 године 25% је оних који имају високо
образовање; у ромској популацији мање од 1% је оних који имају
више и високо образовање, а код особа са инвалидитетом 6,5%.

Извор: Републички завод за статистику,
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=162
2
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У 2011. години свега 16,5% одраслих старости 25-64 године је
учествовало у програмима образовања, што је значајно ниже од
просека земаља ЕУ у којима око 41% одраслих учествује у образовању.
У предшколско васпитање и образовање укључено је 58,1% деце
старости 4 године до поласка у обавезно образовање, а око 93%
деце старости од 5 и по до 6 и по година укључено је у припремни
предшколски програм.
Извор: Републички завод за статистику
Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике
(Employment and Social Reform Programme – ESRP)
http://
socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/usvojen-program-reformi-politikezaposl%D1%98avanja-i-socijalne-politike-esrp/

Подацима последњег пописа треба додати и да између 13% и 15%
деце једне генерације у Србији не заврши основну школу, а према
подацима из 2013. било је 25,3% младих (узраста између 18 и 24
године) који нису стекли диплому о завршеном средњем образовању3.
Наведени подаци упозоравају и захтевају ефикасне акције. У Стратегији4
развоја образовања у Србији до 2020. године дефинисано је да:

• осипање ученика из основног образовања треба да се смањи до
5%;
• минимум 95% оних који су завршили основну школу упише средњу
школу;
• ученик остане у средњој школи, за случај да је није завршио, до
стицања пунолетства.

3
Извор: http://www.dios.edu.rs/wp-content/uploads/2016/05/13.-Smanjenjeosipanja-iz-obrazovnog-sistema-RS.pdf
4
„Службени гласник РС”, број 107/2012.
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ПРИМЕР:
Европска подршка за инклузију Рома је пројекат који има за циљ
да унапреди положај Рома. У Србији га спроводи Мисија ОЕБС, а
финансиран је средствима из ИПА фондова за 2012. годину.
У области образовања пројекат пружа техничку подршку
Министарству просвете, науке и технолошког развоја да спроведе
програм спречавања напуштања средње школе путем стипендирања
одабраних (према утврђеним критеријумима) ученика ромске
националности и менторске подршке. Више информација на адреси:
http://www.osce.org/sr/serbia/119613?download=true
У оквиру ИПА програма за 2013. годину Министарство просвете,
науке и технолошког развоја је припремило пројекат који се односи
на спречавање раног напуштања школе и осипања ученика из
система образовања. Сектор за уговарање и финансирање програма
из средстава Европске уније при Министарству финансија објавио
је јавни позив за доделу гранта под називом Development of Effective
Community Services in the Area of Education and Social Welfare at the
Local Level, који је отворен до половине јула (15.07.2016). Више
информација о позиву на адреси: http://www.cfcu.gov.rs/tender.
php?id=350
Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике
(Employment and Social Reform Programme – ESRP)5 је програм Владе
Републике Србије који у делу људски капитал као меру наводи и:
Мера за повећање нивоа образовања у оквиру осетљивих група
и смањење регионалних разлика. За остваривање ове мере поред
осталог је важно и:

• успоставити систем за рану идентификацију деце која су под
повећаним ризиком од раног одустајања од образовања, као и
деце која су под ризиком да не буду укључена у образовање (нпр.
деца тражилаца азила, деца која немају лична документа, итд.);
5
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/usvojen-program-reformi-politikezaposl%D1%98avanja-i-socijalne-politike-esrp/
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• у сарадњи са релевантним министарствима, локалним самоуправама
и образовним установама, успоставити координисани систем за
превенцију, интервенцију и компензацију раног одустајања (…).
ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР
Законодавни оквир за спречавање раног напуштања школе и осипања
из система чине Устав Републике Србије, закони у области образовања,
социјалне заштите и локалне самоуправе.

• Устав Републике Србије6 прописује да свако има право на
образовање (члан 71) а Република је, поред других надлежности,
задужена и за бригу о деци и образовању.
• Закон о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење
и 68/15) уређује основе система предшколског васпитања и
образовања, као и основног и средњег образовања и васпитања.
Својим решењима директно и индиректно утиче на спречавање
осипања ученика из система, посебно члановима закона који се
односе на права, обавезе и одговорности наставника, ученика и
родитеља, на доступност и квалитет образовања и васпитања, на
индивидуални образовни план и др.
На основу предложених мера у Стратегији развоја образовања у
Републици Србији до 2020. извршена је измена и допуна Закона о
основама система образовања и васпитања (2013)7. Одређени број
измена и допуна се односи на спречавање осипања ученика из
система, као на пример:

• члан 3. став 2. тачка 4а) који гласи: „(…) Систем образовања и
васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује и: (…)
смањење стопе осипања из система образовања и васпитања,
посебно особа из социјално угрожених категорија становништва
и неразвијених подручја, особа са сметњама у развоју и
инвалидитетом и других особа са специфичним тешкоћама у
учењу и подршци њиховом поновном укључењу у систем, у складу
са принципима инклузивног образовања; (…)”.
6
„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење
и 68/15.
7
„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење
и 68/15.
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У делу закона који регулише надлежности Националног просветног
савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих
дефинисано је да су ова тела задужена да прате, анализирају и
дају препоруке за смањење осипања деце и ученика из система
образовања, као и да предлажу мере за наставак образовања особа
које су напустиле систем.
У складу са овим законом припремљени су посебни закони који
регулишу предшколско васпитање и образовање, основно и средње
образовање и васпитање, као и образовање одраслих.

• Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводина
(„Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12 – Одлука УС, чл. 9-26)
у одељку који се односи на образовање регулише питања у овој
области на територији АП Војводина.
• Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
поред осталог регулише и обавезе локалне самоуправе у области
образовања и васпитања.
• Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/2011)
регулише делатност социјалне заштите као друштвену делатност
од јавног интереса у циљу пружања помоћи и оснаживања
за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и
породица, као и спречавање настајања и отклањање последица
друштвене искључености.
Подзаконски оквир ближе регулише законска одређења, међу којима
су и:

• ближa упутства за утврђивање права на индивидуални образовни
план, његову примену и вредновање;
• додатнa образовнa, здравственa и социјалнa подршкa детету и
ученику;
• поступање у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање;
• стандарди услова за остваривање посебних програма у области
предшколског васпитања и образовања;
13

СТОП НАПУШТАЊУ ШКОЛЕ!

• упис ученика у средњу школу;
• евиденције у средњој школи;
• критеријуми за препознавање облика дискриминације од
стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи
образовања и васпитања.
ПРИМЕР:
Закон о основама система образовања и васпитања
Члан 162.
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
родитељ, односно старатељ ако намерно или без оправданог разлога
не упише дете у предшколску установу ради похађања припремног
предшколског програма или ако дете неоправдано изостаје из
предшколске установе (….).
Члан 163.
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
родитељ, односно старатељ ако намерно или без оправданог разлога
не упише дете у основну школу или ако дете без оправданих разлога
не похађа наставу у основној школи (…).
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КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА БРОШУРА?
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Брошура је намењена свима који се у складу са законским и
подзаконским оквиром старају о развоју деце и младих у здраве,
образоване и компетентне личности спремне на свакодневне изазове
савременог света.
Намењена је свима који својим активностима треба да допринесу
да проблем раног напуштања школе и осипања ученика из система
образовања постане „видљив проблем” - проблем у чију превенцију
ће бити укључено друштво у целини, локална заједница, школа и
породица.
На националном нивоу брошура је намењенa доносиоцима одлука и
креаторима образовних политика, посебно:

• Министарству одговорном за образовање и васпитање;
• Министарству надлежном за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања;
• Покрајинском секретаријату одговорном за образовање;
• Националном просветном савету;
• Савету за стручно образовање и образовање одраслих;
• Заводу/заводима8 (креирају планове и програме образовања који
доприносе развоју компетенција ученика и стицању квалификација,
програме релевантне за тржиште рада и др.);
• Националним саветима националних мањина (прате укљученост
деце и ученика из своје националне заједнице у систем образовања,
подстичу родитеље на укључивање деце у образовање на раном
узрасту, стварају услове за квалитетно образовање на језику
националне мањине);
• удружењима грађана која подржавају образовање и која својим
активностима доприносе професионалном развоју наставника,
квалитету наставних програма9, уџбеника и др.

8
Пре свега се мисли на Завод за унапређивање образовања и васпитања и
Педагошки завод Војводине.
9
Струковна удружења.
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На локалном нивоу брошура је намењена:

• јединицама локалне самоуправе, посебно оним секторима који
су надлежни за бригу о деци, здрављу, социјалној заштити,
унутрашњим пословима (полиција), образовању (води бригу о деци
и ученицима, посебно код уписа деце у предшколску установу
и основну школу, доноси акт о мрежи основних школа водећи
рачуна да школа буде доступна сваком детету на територији
локалне заједнице);
• установама образовања и васпитања и запосленима (школска
средина као мотивациони фактор за учење и дружење; наставници
који својим педагошким вештинама мотивишу и подржавају
ученике за учење (посебно оне који имају потешкоћа у учењу),
који код ученика проналазе знање, а не незнање, који ученике
награђују, а не кажњавају, који велику пажњу поклањају васпитном
раду са ученицима и др.);
• удружењима грађана на локалном нивоу која у свом делокругу
рада имају образовање као приоритет.
Брошура је намењена и родитељима/старатељима, члановима уже и
шире породице, односно члановима хранитељских породица који
често не препознају проблем или који нису у могућности да га сами
реше, којима су потребне помоћ и подршка стручних лица, органа и
организација.
Смањење стопе осипања ученика из система образовања и повећање
стопе оних који завршавају основну и средњу школу је задатак свих који
директно или индиректно учествују у животу и образовању ученика,
посебно ученика који су у ризику од напуштања процеса образовања.
Искуство европских земаља је показало да је важан предуслов за
успешно решавање проблема организовање тимова стручњака који
ће радити на њиховом решавању.
Брошура треба да мотивише јединице локалне самоуправе и установе
образовања да учествују у јавним позивима и конкурсима, да припремају
програме и пројекте како би обезбедиле средства за подизање
квалитета и већу доступност образовања како деци и ученицима, тако
и одраслима, у циљу креирања средине која мотивише за учење и
напредовање.
17
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ПРИМЕР:
На интернет страници Тима за социјално укључивање и смањење
сиромаштва налази се Водич Како до информација о изворима
финансирања и ресурсима за школе, наставнике и стручне сараднике.
Водич ће Вас упутити у то како да припремате пројекте и код кога
да конкуришете за средства: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/10/Vodic_Kako_do_informacija_o_izvorima_
finansiranja_i_resursima_za_skole_nastavnike_saradnike.pdf
На истој интернет страници у секцији Конкурси налазе се актуелни
позиви за достављање пројеката; предлажемо да нарочито обратите
пажњу на следеће позиве:

• Развој ефикасних услуга у заједници у области социјалне заштите
и образовања; овај позив се налази и на страници Министарства
финансија http://www.cfcu.gov.rs (отворен је до 15.07.2016);
• Канадски фонд за Србију за 2016. годину, www.crnps.org.rs (позив
је отворен до 03.07.2016).
На страници Новак Ђоковић фондације могу се пронаћи позиви
за достављање пројеката чије су активности усмерене ка подизању
квалитета образовања и опремању установа образовања. Нови конкурс
ће бити отворен у новембру 2016, https://novakdjokovicfoundation.org/
sr/konkursi/
Предлажемо још:
http://erasmusplus.rs/o-nama/fondacija-tempus-erazmus-pluskancelarija/; www.fosserbia.org/programs/program.php?id=135 (конкурс
за спровођење програма који се баве темама као што су одрживост
инклузивног образовања, право свих на квалитетно образовање,
модел интеркултуралног образовања), www.holcim.rs/odrzivi-razvoj/
drustvena-odgovornost.html и www.holcim.rs (средства се додељују за
спровођење пројеката који унапређују локалне заједнице).
Више информација о конкурсима можете добити и на адреси: http://
paketpomociocd.bos.rs/konkursi
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ШТА СЕ ПОДРАЗУМЕВА ПОД
ПОЈМОВИМА
„РАНО НАПУШТАЊЕ ШКОЛЕ” И
„ОСИПАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА”?
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РАНО НАПУШТАЊЕ ШКОЛЕ (early school leaving – ESL) је појам
који се односи на особе које нису у систему образовања и обука и
које имају само завршену основну школу или мање од тога. На нивоу
Европске уније стопа раног напуштања школе се мери у популацији
између 18. и 24. године живота.
ОСИПАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА (drop-out)
подразумева особе које у току школске године напусте школу
(образовање), тј. напусте школу пре стицања сведочанства о завршеном
разреду, не наставе даље основно образовање ИЛИ по завршетку
основне школе не наставе даље образовање у средњој школи.
Особе које се не налазе у систему образовања и обука или које су
напустиле школу пре стицања сведочанства/дипломе налазе се у
потенцијалној опасности од друштвене искључености и сиромаштва,
као и од смањене вероватноће да испуне свој потенцијал као
пуноправни и активни грађани и актери на тржишту рада. Последице
су видљиве и по друштво и економију – свака особа која је напустила
систем пре завршетка средњег образовања доноси систему преко
милион евра губитка10.
МЕРЕ КОЈЕ ДОПРИНОСЕ СПРЕЧАВАЊУ РАНОГ НАПУШТАЊА
ШКОЛЕ И ОСИПАЊА УЧЕНИКА ИЗ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА
ПРЕВЕНЦИЈА
Доприноси спречавању раног напуштања и осипања ученика из
система образовања. Превенција је мера чија примена има сврху једино
ако се спроведе пре него што се појаве први знаци раног напуштања
и осипања. Мера подразумева и:

• рано укључивање деце у систем образовања као један од
предуслова за постизање већих постигнућа и смањења ризика
од раног напуштања и осипања, посебно код деце и ученика из
маргинализованих друштвених група;
Извор: http://www.dios.edu.rs/wp-content/uploads/2016/05/13.-Smanjenje-osipanja-iz-obrazovnog-sistema-RS.pdf
10
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• курикулум који омогућава развој компетенција деце и ученика и
који их припрема и усмерава за даље школовање и свакодневни
живот;
• различите приступе настави и учењу, приступе који омогућавају
сваком детету и ученику да учи на начин и брзином која му највише
одговора. Овде акценат треба да буде на индивидуализацији и
диференцијацији, индивидуализованом приступу и вршњачком
учењу.
Вршњачко учење се одвија међу ученицима. Истраживања показују
да је, у одређеним ситуацијама, вршњачко учење ефикасније од
других (нпр. у оним областима у којима се ученици боље разумеју
међусобно него са старијима, наставницима или родитељима).
Индивидуализација и диференцијација - поступци у настави који
имају за циљ да све аспекте наставе, укључујући садржаје, задатке,
наставне материјале, наставне методе и начине оцењивања и
праћења напредовања, прилагоде и приближе ученику и његовим
могућностима, потребама и интересовањима.
Индивидуализовани приступ се односи на начине рада који
су прилагођени карактеристикама и специфичностима ученика
(укључујући и разлике у њиховим способностима, интересовањима,
начинима учења, тешкоћама у учењу и понашању и сл.). Ученици се
групишу у мање групе, што омогућава да се активније укључе у рад на
одговарајуће одмереном задатку, у микроокружењу које је повољно
и подстицајно.
Извор: Нацрт Оквира националног курикулума – основи
наставе (за обуке и огледну примену), документ развијен
пројекта Европске уније (ИПА 2011) „Подршка развоју
капитала и истраживања – опште образовање и развој
капитала”.

учења и
у оквиру
људског
људског
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Мера превенције подразумева још и:

• менторску улогу наставника која се одвија кроз сталну интеракцију
ученика и наставника и кроз размену искуства која доприноси
већој мотивацији ученика за учење, што доводи до бољих
резултата ученика. Ментор може да усмерава ученика у учењу,
избору занимања, као и да му помаже у превазилажењу проблема
и препрека на које ученик наилази;
• квалитетно и релевантно средње стручно образовање које
припрема за свет рада у складу са потребама савремене економије;
• континуирано стручно усавршавање (професионални развој)
наставника посебно усмерено на: учење (различити стилови
учења), развијање вештина за препознавање ученика у ризику
од напуштања школе и образовања, тимски рад и сарадњу са
стручњацима из других области, као и сарадњу са родитељима;
• школску климу која подржава учење и мотивише ученике за учење,
у којој се негују комуникација и сарадња, међусобно поштовање и
уважавање, толеранција и интеркултурални дијалог;
• укључивање ученика и родитеља у доношење одлука на школском
нивоу;
• подршку у професионалној оријентацији и каријерном вођењу;
• сарадњу са светом рада.
ПРИМЕР:
Велика Британија је 1997. увела јединствени број ученика, меру
која школи пружа информације о ученику/ученицима, што школа
користи за креирање политика које ефикасно доприносе спречавању
напуштања и осипања ученика.
Холандија, Немачка и Италија су увеле индивидуални образовни број
који представља колекцију индивидуалних показатеља о ученику.
Увођење ове мере и онлајн праћење ученика у Холандији допринело
је смањењу стопе напуштања и осипања из система.
Мађарска и Бугарска су предузеле мере за подизање образовног
нивоа Рома тако што нарочито пружају подршку школама у којима су
Роми и које реализују квалитетне ваннаставне активности.
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Француска и Шпанија предузимају мере позитивне дискриминације
које подразумевају подршку школама у неразвијеним подручјима,
усмерену на креирање иновативне средине за учење прилагођене
потребама ученика и средине.
Луксембург, Италија и Данска примењују меру флексибилног
образовања која пружа могућност комбиновања општег образовања,
стручних обука и практичног рада, чиме се подржавају ученици који
имају ниска постигнућа и који желе да се у свет рада укључе што
је могуће раније. Ова мера омогућава ученицима да раде, али и да
наставе опште образовање.
ИНТЕРВЕНЦИЈА
Скуп мера које се примењују када се проблем јави, тј. у раној фази, и
посебно су усмерене на: ученике који су у ризику од раног напуштања
школе и осипања, као и изградњу подршке и мотивације за учење.
Примери мера интервенције су:

• систем раног упозоравања који подразумева идентификацију
ученика у ризику од напуштања школе и осипања и реаговање
на прве знаке раног напуштања и осипања у циљу обезбеђивања
подршке ученицима у ризику. Спроводи се на нивоу школе, а
кључне особе су наставници и други запослени. Захтева брзу
реакцију запослених и укључује родитеље и ученике, а ако је
потребно и центре за социјални рад, здравствене службе, клубове
за младе и друге;
• подршка ученицима у ризику на нивоу школе подразумева
развијен систем мера и активности о којима се стара „школски
тим за подршку ученицима у ризику”, међу којима су и: додатна
подршка ученицима у виду допунске наставе, вршњачког учења,
обезбеђивања уџбеника и прибора за школу, ужине, ангажовања у
ваннаставним и ваншколским активностима и др.;
• индивидуална подршка учењу, мера која одговара на
индивидуалне потребе ученика, мотивацију за учење и развијање
самопоуздања. У оквиру ове мере за један број ученика потребно
је развити и индивидуални образовни план;
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• ваннаставне активности као подршка учењу подразумевају
укључивање ученика у активности које нису у директној вези са
наставом, али ученику омогућавају да изрази своја интересовања
кроз друге облике рада у школи; тиме се доприноси развоју
осећања припадности школи, посебно код ученика који су у
ризику од осипања;
• подршка наставницима у њиховом професионалном развоју
посебно за: креирање позитивне климе у школи и учионици,
окружења које мотивише ученика за учење, примену различитих
метода и техника рада;
• оснаживање породица и родитеља за пружање подршке деци
у образовању посебно виших нивоа (средњег, вишег и високог)
образовања, као и подржавање деце у њиховим потребама за
образовањем;
• подизање свести родитеља, посебно њихово укључивање у
процес раног идентификовања.
ПРИМЕР
Спречавање осипања ученика из образовног система Републике
Србије
Пројекат који заједно реализују УНИЦЕФ и Центар за образовне
политике уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
Циљ пројекта је да допринесе смањењу осипања и раног напуштања
школе деце и младих кроз успостављање и спровођење механизама
за рану идентификацију деце у ризику од осипања, реаговање и
реализацију ефикасних мера превенције и интервенције на нивоу
школе.
Спроводи се у десет, по конкурсу изабраних, основних и средњих
школа, а активности су усмерене на смањивање стопе осипања у
изабраним школама кроз тестирање мера за превенцију осипања,
као и оснаживање капацитета школа за самостално креирање и
спровођење политика у овој области.
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Циљна група пројекта су деца под ризиком од осипања из образовног
система и њихови родитељи, сва остала деца у школи, наставници,
локална заједница и релевантне установе (центри за социјални рад,
локалне самоуправе, итд.), организације цивилног друштва, а његова
реализација ће донети добробит и широј друштвеној заједници.
У оквиру пројекта су развијени инструменти за идентификацију
ученика у ризику, превенцију и интервенцију на нивоу школе.
Извор: http://www.cep.edu.rs/dugorocniprojekti
МЕРА ЗА ОНЕ КОЈИ СУ РАНО НАПУСТИЛИ ШКОЛУ
КОМПЕНЗАЦИЈА
Мера која се односи на оне који су прекинули образовање, који су
напустили школу и којима је пружена могућност, „друга шанса”, да се
поново врате у школу и наставе образовање. За успех „друге шансе”
важни су:

• доступни и релевантни програми за све који су заинтересовани
да се поново укључе у систем образовања и обука, програми који
одговарају на потребе појединца и тржишта рада;
• препознавање и признавање квалификација стечених у оквиру
програма „друга шанса” на тржишту рада;
• подршка личном развоју оних који се поново враћају у систем
образовања путем пружања подршке у учењу (нпр. кооперативно
и вршњачко учење), укључивању у свет рада (нпр. способност
за запошљавање, саветовање и каријерно вођење) и развијање
животних вештина;
• искуство „друге шансе”, позитивна искуства у учењу и
напредовању свих оних који су укључени у ове програме, развијање
самопоуздања, поверења, мотивације;
• наставни план и програм који је иновативан, релевантан и
флексибилан, подржан од законске и подзаконске регулативе која
препознаје важност ових програма и одговара на потребе оних
који су се вратили у систем, а наставнике подржава у примени
индивидуалног приступа учењу и флексибилном плану наставе;
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• улога наставника у програмима „друге шансе” је шира и сложенија
него у редовној настави, јер је често наставник тај који саветује и
усмерава полазнике по питањима која нису у вези са учењем.
ПРИМЕР:
„Друга шанса” – развој система функционалног основног
образовања одраслих у Србији, пројекат Министарства просвете
и науке (2011-2013) финансиран средствима из Инструмента за
претприступну помоћ Европске уније.
Општи циљ пројекта је да се изгради модеран систем функционалног
образовања одраслих у Републици Србији, који ће на ефикасан начин
допринети запошљивости радне снаге, као и смањењу сиромаштва,
друштвеној кохезији и економском развоју земље.
У оквиру пројекта је развијен наставни план и програм основног
образовања одраслих у трајању од три године (свака година је
један циклус) и програм је објављен у Правилнику о наставном плану
и програму основног образовања одраслих, који се остварује по
моделу функционалног основног образовања одраслих („Службени
гласник РС – Просветни гласник”, број 13/2013). Поред тога обучени
су наставници за реализацију овог програма, а програм је пилотиран у
80 основних школа у Србији и обухватио је 4.000 полазника старијих
од 15 година живота.
Извор: www.drugasansa.rs
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И ЊЕНА
УЛОГА У СПРЕЧАВАЊУ РАНОГ
НАПУШТАЊА ШКОЛЕ/ОСИПАЊА
ИЗ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА
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ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР
Према Уставу и Закону о локалној самоуправи11 јединица локалне
самоуправе има и надлежност у области дечје заштите и образовања.
Поред тога закони који уређују образовање прописују и надлежност
локалне самоуправе у овој области (тзв. поверени послови), међу
којима су и:

• припрема и доношење акта о мрежи предшколских установа и
основних школа на основу критеријума које је усвојила Влада,
• давање сагласности на начин и поступак уписа деце у предшколску
установу,
• вођење евиденције о деци која су стасала за припремни
предшколски програм, о чему обавештава предшколску установу,
односно школу, уколико реализује овај програм, као и родитеље/
старатеље,
• подношење захтева за покретање прекршајног поступка против
родитеља/старатеља уколико дете не похађа припремни
предшколски програм,
• припремање акта за оснивање предшколских установа и основних
школа,
• именовање чланова управног одбора предшколских установа,
• предлагање 3 од 9 кандидата за школски одбор, именовање и
разрешење школског одбора (основна и средња школа),
• обезбеђивање превоза деце и њихових пратилаца за похађање
припремног предшколског програма на удаљености већој од 2км,
• обезбеђивање превоза ученика основне школе на удаљености
већој од 4км,
• старање о реконструкцији и инвестиционом улагању предшколских
установа и основних школа,
• обезбеђивање средстава за стручно усавршавање запослених у
школама, јубиларне награде запослених, као и средстава за превоз
запослених.
11

„Службени гласник РС”, бр.129/2007 и 83/2014 – др. закон.
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Поред наведених послова, јединица локалне самоуправа преко
општинских инспектора врши инспекцијски надзор у установама
образовања и васпитања.
ПОСЛЕДИЦЕ РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛЕ И ОДУСТАЈАЊА ОД
ОБРАЗОВАЊА ЗА ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ су:

• низак образовни ниво становника јединице локалне самоуправе,
• недовољно развијена привреда и слаба економија,
• велика издвајања за социјална давања,
• незапосленост,
• пораст преступничког понашања код младих.
Спречавање раног напуштања школе и осипања из система
образовања није пројекат који има почетак и крај. То је дугорочан
процес који се одвија у сарадњи школе и јединице локалне самоуправе,
то је процес који подразумева интегрисан приступ фокусиран на
превенцију и интервенцију, процес који се заснива на сарадњи свих
актера у образовању – ученик, родитељ, наставник, школа, различите
службе у оквиру локалне самоуправе.
САРАДНИЧКИ ОДНОСИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ЦИЉУ
СПРЕЧАВАЊА РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛЕ/ОСИПАЊА ИЗ
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА
Полазећи од надлежности дефинисаних законима, јединица локалне
самоуправе треба да обезбеди следеће предуслове:

• доступно образовање сваком детету и ученику на својој
територији путем акта о мрежи предшколских установа и школа,
обезбеђивање превоза у сарадњи са локалним превозницима,
обезбеђивање уџбеника и прибора за ученике лошег материјалног
стања у сарадњи са школом, центрима за социјални рад и Црвеним
крстом;
• упис у припремни предшколски програм и основну школу сваког
детета које је навршило године за укључивање у образовање.
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У остваривању овог задатка локална самоуправа треба да
очекује помоћ и подршку од: здравствених служби (физичка
и емоционална спремност детета, здравствено стање деце и
ученика12), педагошких асистената (рад са родитељима, посебно
ромске националности, на тему важности раног укључивања
деце у образовање), центра за социјални рад (социјални статус
родитеља и деце и могућност за пружање подршке у образовању),
али и судија за прекршаје (покрећу прекршајни поступак против
родитеља који нису уписали децу у припремни предшколски
програм и/или основну школу);

• квалитетно образовање деце и ученика у установама на
својој територији, што ће постићи: избором најрелевантнијих
представника локалне самоуправе у управни одбор предшколске
установе/школски одбор школе, сарадњом са директорима и
осталим управљачким телима установе (школски одбор, савет
родитеља), обезбеђивањем материјалних средстава за одржавање
хигијене у установама и набавком наставних средстава и учила,
обезбеђивањем средстава за стручно усавршавање васпитача и
наставника, подржавањем факултативних наставних предмета
и ваннаставних активности установа образовања, повезивањем
школа са организацијама, предузећима, успешним предузетницима
и др.;
• редован инспекцијски надзор у циљу подизања квалитета
образовања и васпитања у установама.
ШТА ЈЕ ЈОШ ПОТРЕБНО НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ?

• Прихватање и разумевање проблема раног напуштања школе
и осипања из система образовања као реалности на територији
јединице локалне самоуправе и предузимање мера за спречавање
ове појаве и проблема. Први корак у овом процесу је испитивање
(истраживање) стања на територији локалне самоуправе и
прављење базе података, а затим идентификација ученика
12
Информације се не односе на појединачно дете и ученика, већ на број
оних који су спремни за укључивање у систем образовања, као и број оних
којима су потребни посебна здравствена нега или укључивање у образовање у
здравственим установама.
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(ученици у ризику од напуштања и осипања, ученици који су
напустили систем, разлози за напуштање);

• Формирање тима за спречавање раног напуштања школе и
осипања из система образовања на нивоу јединице локалне
самоуправе, састављеног од представника различитих група
– родитеља, наставника, здравствених и социјалних радника,
просветних инспектора, радника унутрашњих послова, стручних
сарадника школа, представника тржишта рада и омладинских
организација на локалу, послодаваца;
• Израда акционог плана за спречавање раног напуштања школе и
осипања из система образовања на локалном нивоу;
• Пружање подршке школама, ученицима у ризику и њиховим
родитељима у спречавању раног напуштања школе и осипања из
система образовања. Пружање подршке:
• школи, путем повезивања са центрима за социјални рад,
здравственим установама, а ако је потребно и са полицијом;
организовање разговора/саветовања са стручњацима;
покретање акција у школи које доприносе унапређењу
животне средине локалне самоуправе и укључивању
ученика, посебно оних у ризику; обезбеђивање средстава
за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника;
организовање посета организацијама и предузећима у
циљу професионалне оријентације ученика; организовање
позоришних и биоскопских представа, као и књижевних
вечери; укључивање школе у различите пројекте од
значаја за школу и јединицу локалне самоуправе;
• ученицима и родитељима путем организовања
саветовалишта за ученике у ризику, али и родитеље,
разговори са стручњацима, спровођење разноврсних
активности у оквиру мера превенције и интервенције и
укључивање релевантних актера на локалном нивоу;
• Спровођење активности у оквиру мере компензације за оне који
су напустили систем, који су склони преступничком понашању,
који су примаоци социјалне помоћи и за којима не постоји потреба
на локалном тржишту рада.
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Укључивањем јединице локалне самоуправе у решавање проблема
раног напуштања школе и осипања из система образовања стварају
се услови за подизање нивоа образовне структуре становништва на
територији локалне самоуправе, што су предуслови за развој привреде
и економски раст, већу запошљивост становника и мања издвајања на
локалу за социјална давања.
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ШКОЛА И ЊЕНА УЛОГА У
СПРЕЧАВАЊУ РАНОГ
НАПУШТАЊА/ОСИПАЊА ИЗ
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА
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У спречавању раног напуштања/осипања ученика из система
образовања школа је кључни актер - управа школе, наставници,
стручна служба и родитељи морају заједно да раде на решавању
овог проблема уз помоћ и подршку локалне заједнице. Заједничке
активности школе и локалне заједнице су полазиште (претпоставка)
за успешно решавање овог проблема.
ЗАШТО УЧЕНИЦИ НАПУШТАЈУ ШКОЛУ?
Разлози напуштања и осипања из система образовања из перспективе
школе су породични и лични разлози ученика13.
Разлози из перспективе ученика су:

• препреке са којима се сусрећу током школске године и које нису у
стању да превазиђу сами, а родитељи нису у стању да им помогну
или да их подрже;
• потреба да се финансијски помогне породици или захтеви
породице да брину о браћи и сестрама;
• досадно школско градиво у коме не виде никакву везу између
онога што уче и потреба реалног, стварног живота;
• осећај искључености из вршњачке групе;
• осећај недовољне пажње од стране наставника и других
запослених у школи.
ШТА ШКОЛА МОЖЕ ДА УРАДИ
НАПУШТАЊЕ/ОСИПАЊЕ УЧЕНИКА?

ДА

СПРЕЧИ,

ЗАУСТАВИ

Ради спречавања напуштања и осипања ученика из система
образовања од школе се очекује да:

• буде центар за учење, тј. средина која мотивише за учење, у
којој је ученик главни актер, где се негују сараднички односи и
тимски рад, у којој постоји стална интеракција између ученика и
наставника и ученика и ученика, где се негују вредности попут
поштења, правде, поштовања и солидарности,
Извор: http://www.dios.edu.rs/wp-content/uploads/2016/05/13.-Smanjenjeosipanja-iz-obrazovnog-sistema-RS.pdf
13
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• креира школску културу/климу која: пружа могућност за усвајање
пожељних норми и вредности, посебно оних на локалном нивоу;
подстиче ученике да учествују у животу школе кроз процес
одлучивања и међусобног размењивања идеја; обезбеђује
развијање (социјалних) веза између ученика, заснованих на
другарству и пријатељским односима, уважавању и толеранцији,
међусобној сарадњи у оквиру школских и ваншколских активности,
као и веза (односа) између ученика и наставника заснованих на
поверењу, међусобном уважавању и спремности наставника да
помогне ученику;
• има ефикасно руководство које инсистира на: квалитетном и
ефикасном раду свих запослених, квалитетној настави усмереној
на учење и ученика, изградњи школе као центра за учење у коме
се негују сараднички односи и тимски рад; професионалном
развоју наставника; бољим постигнућима ученика и др.;
• успостави тим за превенцију осипања и
идентификацију ученика у ризику од осипања;

организује

• дизајнира школски програм у коме је наглашена усмереност
на учење и ученика, школски програм који: омогућава развијање
компетенција код ученика и који је релевантан за њихово даље
учење; укључује различите приступе настави и учењу (интегрисан,
интердисциплинарни,
индивидуални,
мултиперспективни
приступ); уважава потребе и интересовања ученика, као и потребе
средине у којој је школа;
• организује допунску и додатну наставу, наставу која ће бити
додатна подршка ученицима у процесу учења; наставу која ће бити
реализована током целе школске године другачијим приступима,
активностима и техникама у односу на редовну наставу;
• организује ваннаставне активности у које ће бити укључени сви
ученици и где ће моћи да изразе своја интересовања, вештине и
знања;
• организује систем менторства посебно за ученике у ризику од
напуштања школе;
• спречи рано напуштање/осипање ученика из система
спровођењем различитих активности и укључивањем различитих
служби на нивоу локалне самоуправе.
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ПРИМЕР:
У оквиру пројекта Спречавање осипања ученика из образовног
система Републике Србије развијен је Инструмент за идентификацију
ученика под ризиком од осипања, који представља део Система за
рану идентификацију и реаговање. На основу резултата добијених
путем Инструмента одређују се ученици под високим ризиком
од осипања и за њих се креирају мере подршке. Инструмент је
примењен у школама које су укључене у овај пројекат.
У Ирској је у циљу спречавања осипања спроведено међусекторско
умрежавање школа тако што су се школе повезале са омладинским
организацијама, центрима за социјални рад и различитим агенцијама
на локалном нивоу.
У Холандији су школе и установе за бригу о деци на територији
јединице локалне самоуправе повезане са локалним властима,
полицијом и судовима.

ШТА ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА МОЖЕ ДА УРАДИ ДА СПРЕЧИ/
ЗАУСТАВИ НАПУШТАЊЕ И ОСИПАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ ОДЕЉЕЊА?
Од одељенског старешине се очекује да:

• добро познаје све ученике у одељењу, њихово здравствено
стање, социјално-економски статус породица, као и проблеме у
породици (уколико постоје);
• буде члан тима за превенцију осипања ученика на нивоу школе;
• идентификује ученике у ризику од осипања на нивоу одељења;
• упозна Одељенско веће са проблемима ученика у одељењу,
посебно ученика у ризику од осипања;
• инсистира на изради индивидуализованих планова за ученике у
ризику од напуштања школе и осипања14;
14
Овде се посебно мисли на одељенског старешину у другом циклусу и
средњој школи. Наставник разредне наставе је такође у обавези да припрема
индивидуализоване планове за ученике којима су потребни.

36

СТОП НАПУШТАЊУ ШКОЛЕ!

• успостави добру сарадњу са родитељима, посебно родитељима
ученика у ризику од напуштања школе и осипања, како би
заједничким активностима допринели спречавању напуштања
школе;
• развија другарство међу ученицима одељења, сарадничке односе,
међусобно уважавање и толеранцију;
• организује посете трибинама, позоришним представама и другим
културним манифестацијама на нивоу локалне самоуправе и шире.

ШТА ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК МОЖЕ ДА УРАДИ ДА СПРЕЧИ/
ЗАУСТАВИ НАПУШТАЊЕ И ОСИПАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ ОДЕЉЕЊА?
Од предметног наставника се очекује да:

• поседује информације о ученицима, посебно онима у ризику од
напуштања школе;
• квалитетно реализује процес наставе и учења применом
различитих приступа, метода и техника рада ради развијања
компетенција ученика неопходних за даље учење и свакодневни
живот;
• изради индивидуализовани план рада за ученике којима је то
потребно (међу њима су и ученици у ризику од напуштања школе);
• организује допунску наставу и посебно инсистира на присуству
ученика који имају проблем са одређеним областима у оквиру
предмета или са градивом предмета у целини;
• редовно прати развој ученика и о томе обавештава одељенског
старешину, нарочито оних ученика код којих постоје одређени
проблеми;
• организује различите активности (нпр. различите пројекте који
подразумевају истраживачке задатке за ученике и презентацију) у
које ће бити укључени сви ученици (активности у оквиру редовне
наставе и ваннаставних активности);
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• одреди дан и сат када обавља индивидуалне разговоре са
родитељима;
• мотивише ученике за учење и наставу (похвале и награде за сваки
напредак уместо казни);
• дизајнира позитивну климу засновану на мотивацији, сарадњи и
уважавању.
ШТА СТРУЧНА СЛУЖБА ШКОЛЕ МОЖЕ ДА УРАДИ ДА СПРЕЧИ/
ЗАУСТАВИ НАПУШТАЊЕ И ОСИПАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ ОДЕЉЕЊА?
Од стручне службе се очекује да:

• учествује у:
• изради школских докумената, посебно развојног плана школе,
школског програма и распореда часова,
• идентификацији ученика у ризику од напуштања школе и
осипања;
• сарађује са одељенским старешинама и пружа им неопходну
помоћ у раду са ученицима одељења, посебно ученицима у ризику
од напуштања школе и осипања из система;
• организује тематска предавања за одељенске старешине,
родитеље и ученике;
• помаже наставницима у изради индивидуалних планова рада за
ученике којима је то потребно;
• организује индивидуалне разговоре са ученицима који имају
проблем у учењу, који су проблематичног понашања, који имају
проблем у породици, као и са родитељима тих ученика;
• буде члан тима за превенцију осипања ученика на нивоу школе;
• инсистира на изради индивидуализованих планова за ученике у
ризику од напуштања школе и осипања;
• прати развој ученика заједно са одељенским старешином и
предметним наставницима.
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У процесу спречавања осипања ученика из система образовања и
раног напуштања кључну улогу има школа која треба да идентификује
ученике у ризику и да им разноврсним мерама помогне, да их подржи
и заустави у намери да напусте школу и образовање. Да би школа
у томе успела, потребна јој је подршка родитеља и различитих
служби на нивоу локалне самоуправе. Осипање ученика из система
образовања није само проблем ученика, родитеља и школе, већ и
друштва, како на локалном, тако и на националном нивоу. Образовање
и стицање квалификација су предуслов за развој економије и њене
конкурентности, као и повећања стопе запошљивости и смањења
социјалне искључености.
ПРЕПОРУКЕ
На националном нивоу:

• Подстицати рано укључивање деце у образовање (на локалном
нивоу различитим активностима преко локалних медија позивати
родитеље да упишу децу у предшколске установе, организовати
ТВ емисије на тему значаја раног укључивања у образовање и др.)
као предуслов за остварење бољих постигнућа и смањење ризика
од осипања из система.
• Увести обавезно средње образовање и задржавање ученика у
школи до стицања пунолетства.
• Дефинисати мере за спречавање раног напуштања и осипања
ученика из система образовања на националном нивоу – План
(смернице) Републике Србије за спречавање осипања ученика из
система образовања.
На локалном нивоу:

• Урадити анализу раног напуштања и осипања ученика на
територији јединице локалне самоуправе и на основу резултата
анализе дефинисати Акциони план за спречавање осипања.
• Успоставити чвршћу сарадњу између
самоуправе, њених служби и школе.

јединице

локалне

• Формирати Тим за спречавање раног напуштања и осипања
ученика из система на нивоу јединице локалне самоуправе (тим
39

СТОП НАПУШТАЊУ ШКОЛЕ!

састављен од представника различитих служби, школе, родитеља
и ученика).

• Спроводити мере прописане законом (новчане казне за родитеље
који не упишу дете на време у предшколску установу/основну
школу или чије дете не похађа наставу).
На нивоу школе:

• Укључити у годишњи план рада школе као обавезну активност
идентификацију ученика у ризику од раног напуштања и осипања,
као и израду плана за спречавање напуштања и осипања на нивоу
школе.
• Креирати школска документа (развојни план школе и школски
програм) усмерена на подизање квалитета наставе и учења, на
развијање компетенција ученика применом различитих приступа
настави и учењу (један од могућих приступа је и пројектна настава),
која укључује и модел вршњачког учења.
• Креирати школску средину која мотивише, у којој се сви ученици
осећају корисним и прихваћеним, која се заснива на међусобном
уважавању и толеранцији, у којој се негују другарство, солидарност
и интеркултурални дијалог.
• Успоставити партнерске односе са родитељима и укључити
Савет родитеља школе у решавање проблема ученика у ризику
од осипања.
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ИНОСТРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
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Влајковићева 10, 11000 Београд
Тел. +381 11 311 4605; 311 4798
Факс: +381 11 213 9754
e-mail: sipru@gov.rs
www.socijalnoukljucivanje.gov.rs
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