
Прехрамбено-Шумарска и хемијска школа- 

                   Сремска Митровица 

  Образовни профил: 
 
ТЕХНИЧАР ЗА ПРИМАРНУ ОБРАДУ 
ДРВЕТА 
 
                        огледно одељење 

 
Министарство просвете и спорта Републике Србије 
Програм реформе средњег стручног образовања – 

фаза 2 
Јединица за имплементацију Програма 

Програм реформе средњег стручног образовања – фаза 2 

Пројекат финансира Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију 



        СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 Сремска Митровица се 
налази на северозападу 
Србије,на контакту 
сремске и мачванске 
равнице и фрушкогорских 
побрђа.Град се простире 
на левој обали реке 
Саве.Површина општине 
Сремска Митровица 
износи 75 163 хектара, и у  
њој живи око 85  000 
становника .Има 11 
основних и 5 средњих 
школа и новосаграђени 
 Дом ученика. 

 



 

     

    “ ПРЕХРАМБЕНО – ШУМАРСКА  

          И ХЕМИЈСКА    

               ШКОЛА “ 

 

   СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

                      директор: Небојша Огњеновић 

 

                          Сајт школе:WWW.psh-skola.edu.rs 



          

         

  ПОДРУЧЈА РАДА : 

 

 

1. ХЕМИЈА ,НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО 

2. ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

3. ШУМАРСТВО и ОБРАДА ДРВЕТА 

  



      О школи: 
 

 У школи ради 100 запослених. Од тога 70 

професора. 

  Школа има 803 ученика распоређених у 

36 одељења. 

 Школа je у програму реформе средњег 

стручног образовања из области прераде 

дрвета смер,,Техничар за примарну 

обраду дрвета,, 

 



Школа пре уласка у  програм 
реформе: 

 Сваке године све мањи број ђака и мањи број 
одељења,прошле године 35 одељења 

 Aпатија и незаинтерсованост наставника за рад 

 10 %,наставника је радило на рачунарима 

 Ученици незaинтересовани за школу 

 Велик број слабих оцена и изостанака(понављало је 80-90 
ученика годишње) 

 Слаба сарадња родитеља и наставника 

 Монотонија у школи 

 Класичан начин предавања 

 Све слабији упис ученика(до ове године 1 жеља-50-60 
ученика) 

 Школа је била на последњем месту у граду(анкета). 

 

 

 

 



 Уласком у програм реформе школа 
добија: 

 Огледно одељење 

 Екстерног и интерног носиоца промена 

 Студијске посете 

 Нове наставне  планове и програме 

  Наставнике обучене за рад са мултимедијалним 
наставним средствима 

 Квалитетније ученике(прва жеља 157 ученика). 

 Заинтересованост локалне самоуправе 

 Сарадњу са социјалним партнерима 

 Сарадњу са тржиштем рада 

 Заинтересованост медија 

 Проблеми и отпори у почетку... 

 Kреатину атмосферу активног учења 

 

 



Огледно одељење: 

 Настава се изводи по посебном наставном  плану и програму 

 60% су стручни предмети ,40% општеобразовни 

 Све се учи на часу и у школи 

 Ученици користе интернет 

 У струци, учe стално ново 

 Повезаност теорије и праксе 

 Минималан број изостанака  ученика( Н- 19;) 

 Мали број слабих оцена(само 2) 

  Изборни предмети (информатика,немачки језик...) 

 Најпопуларнија струка у школи прошле године 

 Бољи успех свих одељења и смањен број изстанака на нивоу 
школе (после комплетне обуке наставника-настава квалитетнија и 
интересантнија за ученике) 

 

 

 

 



Пет најбољих и најслабијих 
одељења у школи(прошле године): 
(по пролазности) 
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Екстерни и интерни носиоци 
промена: 

 Врше обуку наставника 

 Заједно са директором раде на маркетингу 
школе 

 Раде на упису ученика 

 Прате рад и напредовање ученика 

 Сарадња са социјалним партнерима 

 Сарадња са Привредном комором града 

 Сарадња са тржиштем рада 

 Сарадња са медијима 

 

 



Oбука наставника 



Oбука наставника 



Студијске посете: 

 Посета Сајму машина у Хановеру 

 Посета школама у Немачко ј(Розенхајм) и Словенији (Постојна) 

 Упознали смо се са начином рада тих школа 

 Успостављена сарадња са тим школама 

 Набављена страна литература 

 25.10.у посету нашој школи долазе представници школа из Аустрије 

 На пролеће креће пројекат о међународној сарадњи школа. Наша 
школа ће бити домаћин, а учествоваће школе из 
Немачке,Аустрије,Мађарске,Словеније,Хрватске,... 

 Размена ћака и професора 

 Пракса ће се одрадити у иностранству 

 Могућност наставка школовања у иностранству 

 Приправнички стаж да одраде у иностранству 

 Најава наше локалне самоуправе да ће довести инвеститоре у наш 
град (фабрика за израду подова од дрвета). Услов је био да су  
инвеститори  већ чули за нашу школу. 

 

 

 

 

 

 

 



Студијске посете: 

 Одлична сарадња и снажна подршка 
локалне самоуправе. 

 Обезбеђена средства од стране 
локалне самоуправе за опремање 
школа 

 Активност наставника и ученика 

 Једна смо од најопремљенијих школа у 
окружењу,по угледу на школе из ЕУ. 

 



 





 



Предности рада у огледним 
одељењима : 

 Програм доприноси унапређењу образовно - васпитне праксе. 

 Мањи број ученика  

 Акценат је стављен на оно што ће ученик бити способан да уради 
,а не на активности наставника. 

 Наставни план и програм растерећује ученике 

 Интердисциплинарност (повезаност наставних садржаја свих 
наставних предмета). 

 Настава прилагођена ученику (ученик је сада активан учесник и 
модератор). 

 Тимски рад наставника 

 Модуларна настава интересантнија  

 Обликовање наставе уз помоћ мултимедијалних наставних 
презентација 

 Овакав начин школовања је у складу са стандардима Болоњске 
декларације,што ће ученицима омогућити наставак шкловања у 
иностранству 

 
 

  

 

 

 

 



Oгледна одељења у односу на 
класична: 

 Мањи број ученика-лакши,непосреднији,ангажованији рад свих 

ученика у образовно-васпитном раду. 

 Растерећеност ученика и наставника наставним плановима и 

програмима-припремају ученике за производњу или даље 

школовање. 

 Примењује се тимски рад тј.ученици раде у тиму 

 При предавању се користе најмодернија наставна средства,што је 

заинтересованост ученика већа. 

 О ученицима брине одељенско веће(састанак 2 пута месечно). 

 Боља комуникација са родитељима(позив телефоном). 

 Изборни предмети(информатика,немачки језик....) 

 Уважава се личност ученика и самим тим и личност наставника. 

 

 



Проблеми у почетку: 

 Незаинтересованост наставника 

 Одбојност на промене 

 Неспремност на промене 

 Неки хоће, а не могу да прате 

 Мотивација наставника 

 Организовање обука (ван наставе) 

 Корак по корак 

 Развојне промене траже учење свих,а не само 
ученика.(друштво се само учењем мења и развија). 

 Сви су прошли обуку за годину дана и то суботом и 
недељом (4 групе максимално 20 полазника) 



Изјаве чланова одељенског већа: 

 Наставници стручних предмета, 
СКЛАДИШТЕЊЕ И ЗАШТИТА СИРОВИНА и 
ЗАШТИТА НА РАДУ су задовољни 
постављеним ИСХОДИМА и такав начин 
рада им је лакши,а и ученици га 
прихватају. 

 

 На часовима ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ имају 
прилику за самостално оспособљавање за 
рад. 

 
 



Изјаве чланова одељенског већа: 

 Смањен је број наставних предмета ,тако да 
се много више часова посвећује стручним 
предметима . 

 Има довољно времена за понављање 
градива.На тај начин се свим ученицима 
пружа могућност да науче . 

 Уче основне ствари –само оно што им је 
потребно ,а захваљујући ИСХОДИМА 
упрошћено градиво се лакше учи . 

 Ученици су се уобразили када су схватили 
да се у раду са њима користи другачија 
методологија . 



Изјаве ученика : 

 Нису знали шта их очекује ,али су за сада 
задовољни начином рада . 

 Свиђа им се то што немају много предмета ,па 
професор може да понови и више пута градиво 
које нису разумели . 

 Атмосфера на часовима је опуштена и немају 
страх када одговарају . 

 Највећи део градива науче у школи . 

 Задовољни су односом наставника према њима ,а 
најбољи предмет је ДРВО КАО СИРОВИНА-због 
саме природе предмета и зато што професор 
предаје градиво користећи савремена наставна 
средства . 



Изјаве ученика: 

 

 

 Сви учествују у раду , а 

 позитивне сугестије их мотивишу . 

 

 Желели би да на сваком часу користе рачунар 

самостално . 

 

 Ученици који лако усвајају знања немају 

стрпљења да и они којима то теже иде достигну 

потребан ниво знања. 



Праћење огледа: 

 Републички координатори 

 Саветници за праћење огледа 

 Завод за унапређење и развој огледа 

 Национални просветни савет 

 Министарство просвете 

 

 

 



Да ли смо успели? 

 Ви сада процените а време ће показати... 

 Потребан тим(прави избор): 

             -Екстерни носилац промена 

             -Интерни носилац промена 

             -Помоћник директора 

             -Педагог школе 

             -Психолог школе 

                         Менаџер школе  



  Хвала на пажњи! 


