Скупштина Заједнице машинских школа Србије
Група за образовне профиле

Извештај са састанака Групе за образовне профиле у оквиру рада Годишње
скупштине Заједнице

Одржана су два састанка групе : 17. и 18. 11. 2017. године
Присутно 30 представника школа

Дневни ред
1. Разматрање листе образовних профила у области машинства и обраде метала
2. Обавештење о увођењу образовних профила у наставу
3.Начин увођења у Систем (обр. и васп.) нових образовних профила

1. Прочитавши листу активних и пасивних образовних профила коју смо добили, констатовали
смо да није у потпуности тачна пошто међу активним профилима има оних које нико не изводи,
као и међу пасивнима оних које неке школе изводе.
Сложили смо се да треба избацити из Система образовне профиле који још увек постоје у
неколико верзија пре најновије која се једино спроводи.( Нпр. техничар нумерички
упарављаних машина, затим, техничар НУ машина, који постоје преактивног техничара
компјутерског управљања).
Треба на сајту Заједнице објавити пасивне образовне профиле и сачекати да школе виде да
случајно неко нема интерса да убудуће спроводи неки од њих, па, ако нема, тек онда избацити
такве профиле из система.
2. Треба на сајту Заједнице поставити начин подношења захтева за спровођења неког
образовног профила који школа до сада није спроводила а који постоји у Систему.
3. Пошто многе школе немају увид у то како уводити нови образовни профил у Систем, и ту је
потребно да на сајту стоји начин поступања. Такође, речено је, ако таква намера постоји,даје
најбоље да захтев иде преко Заједнице, јер је тако већа шанса да он код надлежних буде
озбиљно разматран. На сајт треба поставити и пример писања стандарда за нови образовни
профил што је неопходно да би школе могле да поднесу захтев за почињање процедуре за

увођење новог образовног профила. Уколико дође до покретања процедуре за увођење
образовног профила, треба имати спремне циљеве, исходе, као и програме нових предмета
како би се тиме премостио дуг перид који је потребан да би то урадаио сам ЗУОВ.
Што се тиче дуалних образовних профила ту треба процедуру почети тако што ће се
заинтерсована предузећа обратити Привредној комори Србијекако би се преко њиховог
одељења за образовање покренуо цео поступак. То значи да школа мора прво све да договори
са предузећем из свог окружења како би се то предузеће обратило Комори (а не школа).
Иницијиатива може заиста и да почне од предузећа.
Сви закључци су изведени договорно без посебног гласања које, у овом случају, по општем
мишљењу, није било потребно.

Састанак водио Веселин Вуковић, директор ТШ"Нови Београд"

