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Нове „вратоломије“ министра просвете

Чување деце на испиту постало стручно
усавршавање!

Дежурство наставника на матурском испиту преко ноћи „унапређено“ у семинар за стручно
усавршавање

Решењем које је прекјуче потписао и послао школама, министар просвете Срђан Вербић је 
дежурство на матурским испитима у основним школама унапредио у – стручно усавршавање!

Назив овог „стручног усавршавања“ гласи: „Обука учесника у завршном испиту на крају основног 
образовања и васпитања“.

На први мах, чини се да је министар овим решењем решио како да усагласи упућивање 
наставника на дежурство без новчане надокнаде са одредбама Закона о основама система 
образовања и васпитања које предвиђају да се тај посао посебно плати. 

Овај потез Министарства просвете може се схватити као излаз из неугодне ситуације, јер су сви 
синдикати просвете упутили захтеве да се дежурство на малој матури плати наставницима који 
дежурају, у складу са Законом.

Али, проблем није тако једноставан, нити је овај потез неки излаз. Напротив!

Још једна „вратоломија“ министра просвете Вербића, која ће произвести велику штету 
образовању!

Наиме, сви наставници иду на стручно усавршавање добровољно и сами бирају програм 
стручног усавршавања (у „мору“ од око 1200 тема). С друге стране, дежурство и преглед задатака
на матурском испиту у основној школи су обавезни, тј. Министарство просвете поименце упућује 
наставнике из свих школа на извршење овог задатка. Сви наставници који дежурају поступају на 
основу радног налога који су добили од свог директора и који морају да изврше, што је у 
супротности са самосталним избором теме стручног усавршавања..

Намеће се питање: шта би било да су јутрос наставници масовно одбили дежурство на трећем 
тесту? На то имају право, јер не морају да изаберу овај новокомпоновани програм стручног 
усавршавања! Са друге стране, дужни су да поступе по радном налогу.

Намеће се и друго питање: какво је то стручно усавршавање које се састоји у томе да наставник 
пази да деца не преписују и да прегледа тестове? Па зар он то иначе не ради сваког боговетног 
дана, на својим редовним часовима?

Неки од саветника у Министарству просвете и заводима за образовање рећи ће да ту има шта да 
се научи. Процедура и тако то.

Пошто ће матуре бити и у будућности, намеће се и треће питање: хоће ли наставници и идућих 
година ићи на исто „стручно усавршавање“?
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Може се десити да за десет година велики број наставника десет пута „усаврше“ исто стручно 
усавршавање!

Предлажемо министру Вербићу да, пре него што напусти Немањину 22, напише још једно 
решење, у коме ће и чишћење школских учионица, ходника и санитарних просторија прогласити 
стручним усавршавањем. Свашта и ту може да се научи!

Тако ће наставници стећи још једно драгоцено искуство - како наставни процес изгледа кад у 
руци не држиш креду него кофу и метлу.

Инфо: Миодраг Сокић

Председница: Милица Миленовић
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