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 Дуално образовање у складу са потребама привреде 
 

Састанак у вези са актуелним планом уписа за школску 2021/2022. годину, у 
циљу унапређења плана уписа за дуалне образовне профиле у складу са 
потребама привреде, одржан је у нашем граду. Са руководиоцем Школске управе 
Краљево Бојаном Маринковић и њеним сарадницима, директорима средњих 
стручних школа из Рашког управног округа - Краљева, Врњачке Бање, Новог 
Пазара, Рашке и Тутина, као и директором Регионалне привредне коморе 
Моравичког и Рашког управног округа Звонком Туфегџићем и његовим 
сарадницима, разговарала је др Габријела Грујић, помоћница министра просвете, 
науке и технолошког развоја за дуално образовање и васпитање. 

У име града Краљева, госте је поздравио заменик градоначелника Вукман 
Ракочевић. Он је истакао значај тога да млади људи добију образовање које ће их 
врло брзо увести у ред запослених, али и пружити прилику да не одлазе из свог 
града у потрази за запослењем. Захвалио је Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја што налази времена и препознаје значај за локалну 
самоуправу ове јако озбиљне и значајне теме и настојања да се поспеше 
образовни профили који се у Kраљеву већ школују у Електро-саобраћајној 
техничкој, Машинско-техничкој, Медицинској, Пољопривредној, Економској школи.  

„Локална самоуправа ће дати свој допринос како би упис у наредну школску 
годину био што адекватнији и како би га привреда препознала, а све у циљу 
смањења незапослености у нашем граду. Надам се да ће се град Краљево и у 
наредном периоду развијати темпом као претходних годину-две, да ће привредни 
амбијент, после епидемије, бити спреман да брзо изађе из проблема. Све се 
мења, привредни субјекти су модернизовани, захтевају другачије профиле и 
другачији начин школовања. Образовни систем то препознаје, ради на томе, а 
тиме помаже и граду да лакше поспеши привредни развој и запошљавање“, рекао 
је Ракочевић осврнувши се и на недавну посету ректора Универзитета у 
Крагујевцу, када су вођени разговори са деканом краљевачког Факултета за 
машинство и грађевинарство и представницима компаније „Леони“, усмерени на 
сарадњу краљевачке високошколске установе и привреде.   

Помоћница министра за дуално образовање и васпитање Габријела Грујић 
је истакла да се у Краљеву снажно развија дуални модел реализације наставе. 
Циљ састанка са 14 директора средњих стручних школа из Рашког округа био је 
да се види како младим људима обезбедити што квалитетније образовање.  

„У XXI веку не говоримо само о теоријским знањима, морамо говорити и о 
вештинама, а како другачије да развијемо вештине ако наше компаније, као 
друштвено одговорне, како домаће тако и стране, не отворе врата младима. Наши 
млади већ четири године имају прилику да се сукцесивно упознају са дуалним 
моделом реализације наставе, али и да у томе активно учествују. Имамо 10.000 
ученика у више од 120 школа и више од 900 компанија које су у процесу 
акредитације“, истакла је помоћница министра нагласивши да представници 
Министарства обилазе све округе како би умрежили сваку компанију која је 
изразила жељу да се укључи у дуално образовање, а све у циљу да се младима 



омогући да што пре „искористе“ своју диплому и запосле се захваљујућу раду 
током школовања - да немају „одложену каријеру“.  

„Од ове године актуелно је да дуално образовање превазилази ниво 
средњег  образовање и имамо дуално образовање у области високог образовања. 
То траже наше компаније, то од нас захтевају наши млади, јер су схватили да, ако 
немају развијене вештине, заправо неће стећи знања из савременог технолошког 
развоја у компанијама“, казала је др Габријела Грујић уз напомену да ће Србија 
тако бити једна од ретких земаља са дуалним високошколским образовањем.  

Помоћница министра просвете за дуално образовање је представила и 
публикацију „Национални модел дуалног образовања - пут у будућност Србије“, 
коју је објавило Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Публикација 
садржи преглед развоја дуалног образовања у протекле четири године, 
законодавну регулативу, предности овог модела и начин реализације наставе, као 
и водич кроз дуални образовање за ученике, родитеље и компаније. 

Према речима директора Регионалне привредне коморе Моравичког и 
Рашког управног округа Звонка Туфегџића, Краљево ће предстојеће школске 
године имати четири профила за дуално образовање.  

„То су смерови које смо већ имали - оператер за израду намештаја, 
заваривач, електромонтер и модни кројач - два комплетна одељења и два по 
пола. Имамо захтеве и великих фирми из Новог Пазара, где до сада нисмо имали 
захтеве осим за модног кројача, а имамо и захтев из Рашке за 15 модних кројача. 
Министарство има добру праксу да, када постоји интересовање за најмање 15 
ученика за одређено занимање за које постоји школски програм, школска управа и 
школе имају задатак да изађу у сусрет том захтеву“, каже Туфегџић истичући да 
се прошло кроз редефинисање привреде тако да следи редефинисање школства.   

Према његовим речима, привредници са подручја Рашког округа исказали 
су потребу за 160 ученика који би за одређена занимања прошли кроз дуално 
образовање, од тога је 88 захтева краљевачких привредника. 

Интересовање и привреде и школства да се ради на отварању нових 
смерова постоји, што ће умногоме помоћи не само тренутно послодавцима, већ 
свима на дуже стазе будући да ће по завршеном школовању ученици и студенти 
већ бити оспособљени да обављају посао за који су се школовали. 
 
 


