НОВИНЕ У СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ И ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ за школску 2020/2021.годину
Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је за примену у школама
више нових образовних профила, иновирало и осавременило неке који су од раније у
систему, а неке од профила који су раније били реализовани у статусу огледа превело у
редован систем. За све ове профиле израђени су стандарди квалификација, планови и
програми наставе и учења засновани на исходима, као и нормативи простора, опреме и
наставних средстава и врсте стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника. Неки од ових образовних профила биће реализовани по моделу дуалног
образовања што је посебно назначено у основном делу Конкурса.
Списак дуалних образовних профила који започињу реализацију по новим плановима и
програмима наставе и учења од школске 2020/2021. године:
1. Авиомехатроничар
2. Монтер телекомуникационих мрежа
3. Пластичар
4. Механичар текстилних машина
5. Пољопривредни техничар
6. Виноградар – винар
7. Техничар за полимере
8. Прехрамбени техничар
9. Моделар одеће
Списак средњих школа у Новом Саду и околини, са дуалним смеровима:
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/2020-KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU25-05-20-1.pd
48-54 стр
Електротехничка школа„Михајло Пупин” 21000 Нови Сад, Футошка 17, Тел: 021/421-566
uprava.etspupin@gmail.com, www.etspupin.edu.rs
ЕЛЕКТРИЧАР..................................................................................ДУАЛНО.................15 ............3 ГОД
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА................................ДУАЛНО.................15 ............3 ГОД.

Средња машинска школа 21000 Нови Сад, Булевар краља Петра првог 38, Тел: 021/444-606
mashinska@neobee.net, www.masinskans.edu.rs

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ .............................................ДУАЛНО.................30 ............3 ГОД.
БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ ............................................ДУАЛНО.................15 ........3ГОД.
ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР................................ДУАЛНО.................15 ............3 ГОД.
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ...........................ДУАЛНО.................30 ............3 ГОД.
Техничка школа„Милева Марић Ајнштајн” 21000 Нови Сад, Гагаринова 1, Тел: 021/443-444
mileva.ajnstajn021@gmail.com, www.mmaricajnstajn.edu.rs
ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА.......................ДУАЛНО.................15 ............3 ГОД.
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ.....................ДУАЛНО.................15 ............3 ГОД.
Србобран 1. Гимназија и економска школа„Светозар Милетић” 21480 Србобран, Трг професора
Миливоја Туторова 4, Тел: 021/730-155
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
МОДНИ КРОЈАЧ...............................................................ДУАЛНО.................30 ............3 ГОД.
Средња школа„Лукијан Мушицки” 21235 Темерин, Народног фронта 80, Тел: 021/843-272
ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА............................ДУАЛНО.................30 ............3 ГОД.

ДУАЛНО

ОБРАЗОВАЊЕ

Дуално образовање је модел стручног образовања у којем ученик учи на два места: у
школи и у компанији.
У Србији се овај модел реализује на средњем нивоу образовања. У зависности од
образовног профила, ученик може да учи у реалном радном окружењу већ од прве
године школовања. У компанији проводи један, два или три дана недељно, што је
утврђено наставним планом и програмом.
Прописи који регулишу дуално образовање и релевантни су за компаније:
•
Закон о дуалном образовању ("Службени гласник РС" бр. 101/2017 и 6/2020)
За више информација о дуалном образовању посетите сајт dualnoobrazovanje.rs

