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Листа скраћеница
ADA – Аустријска развојна агенција
GIZ - Немачка организација за међународну сарадњу
CEDEFOP – Европски центар за развој стручних обука Европске уније
ЦОП – Центар за образовне политике
EUD – Делегација Европске уније у Србији
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КОФ – Швајцарски економски институт, Цирих, Швајцарска
МПНТР – Министарство просвете, науке и технолошког развоја
КОМИСИЈА, члан 40 – Комисија за развој и спровођење дуалног образовања
OECD – Организација за економску сарадњу и развој
ПКС – Привредна комора Србије
SDC – Швајцарска агенција за развој и сарадњу у Србији
UNESCO – Организација за образовање, науку и културу Уједињених нација
УКР – Учење кроз рад
ЗДО – Закон о дуалном образовању
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Увод
Закон о дуалном образовању у Србији (ЗДО), чији је почетак примене предвиђен у
2019/2020. школској години, предвиђа прелазак дела средњег стручног образовања на
модалитет дуалног образовања који подразумева интензивнији и у већој мери регулисан
систем учења кроз рад (УКР). Иако одређени број школа у Србији већ има сарадњу са
компанијама, учење кроз рад до сада није било јасно дефинисано и, када је у питању
дуално образовање, оно постаје регулисано споменутим законом.
Истраживања показују да дуално образовање постиже боље исходе него класични
систем средњег стручног образовања, нарочито имајући у виду тржиште рада за младе
(нпр. Bolli, Egg, & Rageth, 2017). Дуално образовање, пракса и учење кроз рад
представљају препоруке за политике за средње стручно образовање од стране OECD-а
(OECD, 2015) и UNESCO-а (UNESCO, 2015). Европски центар за развој стручних обука
Европске уније (CEDEFOP) такође истиче да “повећање удела учења кроз рад у свим
програмима стручног образовања“ представља главни правац развоја у будућности
средњег стручног образовања (CEDEFOP, 2018).
Ипак, иако је дуално образовање важно и вреднo у многим аспектима, спровођење
дуалног образовања може бити изазовно (OECD, 2009). За разлику од програма стручног
образовања и обуке који се реализују искључиво у школама, дуално образовање захтева
од различитих актера ван образовног система (нпр. учесника и институција у оквиру
система за запошљавање) да се укључе, учествују, па чак и да преузму улогу лидера и
некога ко сноси трошкове (Bolli, Caves, Renold, & Buergi, 2018). Управљање великим
бројем институција, учесника и управљање различитим системским механизмима је
само по себи изазовно док постојећа истраживања о реформама стручног образовања
пружају само ограничене смернице (Caves & Baumann, 2018).
Како би подржао процес примене закона, овај истраживачки извештај је први у низу и
односи се на покретаче и препреке у спровођењу дуалног образовања у Србији.
Намеравамо да овај извештај буде користан за Министарство просвете, науке и
технолошког развоја (МПНТР), Привредну комору Србије (ПКС) и за тело које је
задужено за развој и праћење спровођења дуалног образовања у Србији – за Комисију
за развој и спровођење дуалног образовања (Комисија, Члан 40. у ЗДО). Надамо се да
ће овај извештај бити користан и за друга државна тела, локална руководства и школе,
компаније и заједнице које ће примењивати закон и учествовати у дуалном образовању.
У оквиру истраживања на коме је базиран овај извештај, интервјиусано је 206 испитаника
од новембра 2018. до фебруара 2019. године. Већина интервјуа је спроведена
непосредно или телефонски од стране тима Центра за образовне политике (ЦОП), на
српском језику, уз неколико случајева у којима су одговори достављани електронском
поштом, а на основу упитника (водича) који су креирали оба тима заједнички (КОФ и
ЦОП). Тим ЦОП-а превео је одговоре на енглески језик и послао их КОФ тиму.
Квантитативни подаци су генерисани на основу да/не питања, Ликертових петостепених
скала или питања са вишеструким избором. Квалитативни подаци који су прикупљени
представљају одговоре учесника на отворена питања, допунска питања или тражене
коментаре и појашњења. КОФ тим је анализирао квантитативне податке и користио
анализу садржаја за анализу квалитативних података. Оба тима су интензивно
сарађивалa на тумачењу резултата.
Да бисмо представили целокупну слику дуалног образовања у Србији, интервјуисали
смо велики број учесника који представљају сваку групу укључену у дуално, али школе,
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ученике и родитеље који су део система средњег стручног, али не и дуалног образовања.
Конкретније, главне групе учесника у интервјуима су били представници Владе
Републике Србије и повезане државне институције и тела, Привредна комора Србије
(ПКС), синдикати, регионалне школске управе МПНТР-а и регионалне привредне
коморе, школе, компаније, ученици, родитељи, донатори и представници међународне
заједнице. У разговорима са школама, компанијама, ученицима и родитељима,
разговарали смо са онима који су већ укључени у дуалне образовне профиле и са онима
који нису укључени у дуално образовање. Табела 1 сумира узорак интервјуисаних
испитаника по различитим групама, учесницима унутар тих група и функцијама
испитаника.
Табела 1: Узорак
Група

Учесници унутар групе

МПНТР

Влада и владина
тела
Савет за стручно образовање
и образовање одраслих
Кабинет председника Владе

Привредна комора
Србије (ПКС)

Синдикати

Стална конференција
градова и општина (СКГО)
Институт за унапређивање
образовања и васпитања
(ЗУОВ)
ПКС
Центар за едукацију, дуално
образовање и образовне
политике ПКС-а
Сектор за стратешке
анализе, аналитику, услуге,
сервисе и пакете производа
Регионалне ПКС
Струковни синдикат
Синдикат у образовању
Синдикат усмерен на питања
рада

Особе
Помоћник
министра за
дуално
образовање
Помоћник
министра за
средње
образовање
Руководилац
сектора за средње
стручно
образовање и
васпитање
Председник
Особа задужена за
дуално
образовање
Особа делегирана
у Комисију

Број
испитаника
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1
1
1

Директор

1

Председник ПКС-а

1

Руководилац

1

Руководилац

1

Директори
Представник

15
1

Представник

1

Председник

1

Школске управе

Руководство

Начелници

14

Средње стручне
школе

Школе укључене у дуално
образовање од 2013/14 када

Директори

3

4

Ученици

Родитељи

Компаније

Међународна
заједница &
донатори

су уведени први пилот
дуални образовни профили

Координатори
учења кроз рад
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Школе укључене у дуално
образовање од 2017/18 када
је почела званична примена
дуалног образовања

Директори

9

Координатори
учења кроз рад

9

Директори

19

Ученици

30

Ученици

30

Родитељи

15

Родитељи

15

Менаџери/ХР
директори

18

Менаџери/ХР
директори

8

SDC, GIZ, ADA

3

EUD, ЕТF

2

Средње стручне школе ван
дуалног образовања
Ученици укључени у дуално
образовање
Ученици укључени у друге
средње стручне образовне
профиле
Родитељи ученика
укључених у дуално
образовање
Родитељи ученика
укључених у друге средње
стручне образовне профиле
Компаније које сарађују са
школама у оквиру дуалног
образовања
Компаније које не учествују у
дуалном образовању
Главне донаторске
организације у дуалном
образовању
Главне међународне
организације са облашћу
деловања у образовању
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Резултати
Укратко, постоји скоро општа информисаност о предстојећим променама као и
мотивација за учествовање у спровођењу дуалног образовања. Испитаници из свих
група су спремни да изврше измене у сопственом раду, прилагоде се променама и
координирају се са другим учесницима.
Компаније, школе и родитељи који су већ укључени у дуалне образовне профиле су
узбуђени због својих искустава и показују ентузијазам када је у питању проширивање
модела на друге школе у Србији. Водећи актери, лидери реформе дуалног образовања,
као и они који су за дуално образовање задужени на операционалном нивоу инвестирају
значајне напоре у усклађивање постојећег система дуалног образовања са одредбама
Закона о дуалном образовању и пре његове званичне примене, уз општи оптимизам.
Испитаници такође наводе потенцијалне изазове. Закон није у потпуности јасан и сасвим
усклађен са тренутним стањем у земљи и националним контекстом, делимично зато што
су подзаконски акти који детаљно описују процес још увек нови и нису добро познати
свим актерима. Испитаници су у стању да идентификују специфичне изазове као што су
недостатак особља, стручности и финансирања у процесу спровођења дуалног
образовања. Постоји забринутост која се појављивала у више наврата, а која се односи
на накнаде ученицима, на спремност компанија да учествују, на потребу за додатним
информацијама, посебно за оне учеснике са средњег и оперативног нивоа, на потребу
за већим ангажовањем посредника, итд.
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Информисаност
Свеукупно гледано, информисаност је врло висока. Испитаници су упознати са средњим
стручним образовањем и дуалним образовањем у Србији (4.3 од 5 у просеку), и добро
су информисани о новом Закону о дуалном образовању, (4.2 од 5). Ученици су добро
информисани о дуалним образовним профилима - 89.8 % извештава да знају за нове
профиле, 3.4% ученика не знају за њих док је 6.8% није било сигурно. Ученици се у
информисању ослањају на школе, вршњаке и интернет, а родитељи из обе групе, се
ослањају на школе или на медије.

Графикон 1: Колико сте информисани о стручном и дуалном образовању
уопште? Колико добро сте упознати са Законом о дуалном образовању у
Србији?

Упутство за тумачење: Одговори иду од најмањег - „уопште не“ (1) до највећег,
„веома“ (5) на вертикалној оси. Плави стубићи представљају упознатост, а
љубичасти информисаност. Први, тамнији стубић представља укупан просечни
одговор док светлији стубићи представљају просеке за сваку групу испитаника.

Уклопљеност у контекст
Неке од централних тема нашег истраживања јесу разумевање закона и његова
делотворност. Питали смо све испитанике, осим ученика и родитеља, у којој мери закон
одговара контексту Србије, колико добро се бави важним аспектима дуалног
образовања и колико је закон јасан. Већина испитаника се слаже да закон испуњава све
те критеријуме, али један мањи део испитаника то не чини. Њихови разлози могу помоћи
да се идентификују изазови који се пре спровођења закона могу решити, односно, пре
него што се они претворе у важна питања током пуне примене закона.
Иако родитељи нису одговорали на ова специфична питања о детаљима закона, они су
назначили да би препоручили дуалне образовне профиле другим родитељима - 86%
родитеља је рекло да би то урадило, те ови подаци указују на то да дуални образовни
профили могу бити успешни у Србији и одговарати њеним потребама.
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Усклађеност са потребама Србије
За већину испитаника (82.5%), закон одговара потребама ученика и компанија у Србији.
Неки испитаници сматрају да закон одговара потребама једне групе учесника, али не и
друге. Један испитаник из Владе је изјавио: “Оно се у потпуности уклапа у потребе
ученика, али компаније нису задовољне, понекад оне не виде користи од дуалног
образовања.” Насупрот томе, испитаник из ПКС-а је тврдио да “је иницијатива за
усвајање Закона о дуалном образовању дошла од компанија”, а закон се уклапа у
контекст Србије.
Други представник ПКС-а се не слаже, тврдећи да закон није прикладан јер се не слаже
са постојећим образовним системом стручног образовања.
Школе које су већ у дуалном образовању су доживеле велики успех са дуалним
образовним профилима, о чему говори ово искуство: „Повратне информације које
добијамо од компанија су сјајне“ (директор школе). Насупрот томе, друге школе се брину
како ће се одвијати прилагођавање новом закону. На пример, наводи се да „компаније
нису задовољне очекиваним процедурама као и финансијским захтевима, нарочито
мање компаније које су негативно погођене законом о дуалном образовању“ (компанија
укључена у дуално образовање).
Све у свему у изјавама се може
осетити јака је напетост између
узбуђења
шта
дуално
образовање може потенцијално
остварити - и забринутости која
се односи на то да ли ће
компаније пронаћи оно што им је
потребно.

Графикон 2: Да ли сматрате да Закон о дуалном
образовању одговара потребама ученика и
компанија у Србији?

Компаније које су већ у дуалном
образовању слажу се да закон
одговара њиховим потребама,
мада се неке компаније жале да,
према
закону,
„компаније
преузимају све ризике и све
трошкове“ (компанија која није у
дуалном образовању).
Очекивано, компаније које нису у
дуалном образовању су мање
сигурне, “поготово у вези са
испуњавањем свих захтева, као
Упутство за тумачење: Одговори са „да“ су
што су број инструктора и
означени плавом, а одговори са „не“ ружичастом
начин и време обуке за
бојом. Свака група испитаника је приказана по
инструкторе” (компанија која
није у дуалном стручном образовању).

8

Јасноћа и разумљивост закона
Закон је јасан и разумљив за 82.7% испитаника..
Учесници са националног нивоа су углавном задовољни законом, али локални и
регионални учесници имају нејасноћа.
Школе извештавају: “Много је ствари које компанијама и школама нису јасне.” То
укључује плаћање ученика, план и програм наставе и учења и транзицију са постојећих
на дуалне профиле.
Школе које нису у дуалном образовању наводе: „Наставници су још увек збуњени око
расподеле одговорности, док су компаније збуњене у вези с плаћањем ученика“.
Из претходних изјава можемо закључити да су неки неспоразуми су довољно озбиљни
да поремете ваљану имплементацију дуалног бразовања.
Једна школа извештава о компанији која је одустала од сарадње са школом у оквиру
дуалног образовања јер “компаније нису потпуно свесне својих обавеза да плаћају
ученике. Имали смо једну велику компанију, започели смо сарадњу и добили смо
профил… и сада ова компанија жели да изађе из читавог аранжмана јер немају новца
да га финансирају” (школа у дуалном образовању).
Графикон 3. Да ли сматрате да Закон о дуалном образовању адресира све важне
аспекте дуалног образовања?

Упутство за тумачење: Одговори са „да“ су означени плавом, а одговори са „не“
ружичастом бојом. Свака група испитаника је приказана по редовима.

Спремност за спровођење
Мотивација за спровођење дуалног образовања у Србији је изузетно висока – 97.3%
испитаника наводи да су мотивисани да учествују у спровођењу закона.
Готово свака интервјуисана компанија наводи да је развој квалификоване радне снаге
за задовољавање потреба за запошљавањем главна мотивација за учешће у
спровођењу дуалног образовања.
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Компаније које већ́ учествују у дуалном образовању наводе да „желимо да будемо део
образовног процеса будућих запослених“ и „видимо интерес компаније за учешће“.
Школе су мотивисане да учествују у дуалном образовању углавном јер је то у интересу
њених ученика. Школе највише брину око успостављања сарадње са послодавцима,
осигуравања плаћања ученика и око усклађивања са инструкторима у компанији.
Графикон 4. Да ли је ваша организација/институција мотивисана да
учествује у остваривању дуалног образовања?

Упутство за тумачење: Одговори са „да“ су означени плавом, а одговори са „не“
ружичастом бојом. Свака група испитаника је приказана по редовима.
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Способност за спровођење
Спровођење дуалног образовања захтева веће ресурсе од оних који су тренутно
потребни за функционисање.
Шире гледано, тренутни ресурси нису у потпуности довољни, али их је више од оног што
би се очекивало. Чак и када постоје изазови, учесници су позитивни: “Време је увек
проблем, али смо спремни да уложимо време у обуку могућих будућих запослених”
(компанија у дуалном образовању).

Графикон 5. Да ли ваша организација/институција има довољно ресурса да
остварује дуално образовање?

Упутство за тумачење: Одговори иду од најмањег, „уопште не“ (1) до највећег, „веома“
(5) на вертикалној оси. Боје стубића означавају различите врсте ресурса, док групе
стубића представљају различите актере. Први, тамнији стубић представља укупан
просечни одговор док светлији стубићи представљају просеке за сваку групу испитаника.
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Сарадња
Управљање системом дуалног
образовања ће захтевати већу
сарадњу и координацију него
што је то сада случај у систему
стручног образовања које се
углавном базира на извођењу
наставе
у
школи,
а
у
будућности ће спровођење
дуалног образовања захтевати
још интензивнију сарадњу него
што је тренутна.

Графикон 6: Да ли је ваша
организација/институција спремна да сарађује са
осталим актерима на остваривању дуалног
образовања?

Ипак, треба нагласити да скоро
сви актери извештавају да су
спремни за сарадњу (98,2%).
Испод наведени коментар, из
регионалне ПКС, илуструје
општи став који одговора свим
групама испитаника: „Спремни
смо
да
сарађујемо
на
спровођењу
дуалног
образовања
са
свим
учесницима“ (регионална ПКС).
Према речима испитаника,
покретачи
сарадње
су
углавном школе и компаније.

Упутство за тумачење: Одговори са „да“ су означени
плавом, а одговори са „не“ ружичастом бојом. Свака
група испитаника је приказана по редовима.

Један директор школе је
изјавио: „Моје искуство је да
школе раде најважнију улогу у
успостављању и одржавању сарадње са компанијама“ (директор школе у дуалном
образовању).
Регионална ПКС, на пример, препознала је важну улогу свих учесника изјавивши: “Сви
учесници: институције, компаније, школе, ученици који активно учествују у
спровођењу образовања кроз рад су покретачи дуалног образовања” (регионална
ПКС).
Питања која су актери навели као препреке за сарадњу су недостатак интересовања
неких институција и учесника, недостатак спремности компанија да плаћају ученике,
низак капацитет малих предузећа и компанија, спровођење закона без флексибилности
и недостатак људских ресурса у надлежним институцијама и организацијама.
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Графикон 7: Да ли сматрате да су у овом тренутку
сви релевантни актери и институције координисани
у процесу остваривања дуалног образовања?

Координација
Тренутни и предвиђени ниво
координације представљају
кључан изазов.
Испитаници
наводе
да
учесници
нису
довољно
координисани (34.5% каже да
нису), а већина од њих не
верује да ће сви бити
координисани до почетка
наредне школске године када
се званично започиње са
спровођењем свих одредби
Закона
о
дуалном
образовању (55.9%).

Упутство за тумачење: Одговори са „да“ су означени
плавом, а одговори са „не“ ружичастом бојом. Свака
група испитаника је приказана по редовима.

другима.

Многи коментари су се
односили на ствари које
добро
функционишу
на
једном нивоу, у једном
региону, или у једној локалној
средини, али вероватно не у

Из коментара испитаника је јасно да је било напора да се успостави боља координација
унутар средњег стручног образовања, док ће овај закон представљати продужетак тог
напора.
Друга заједничка тема, посебно међу школама где се дуални профили спороводе, јесте
разлика између укључености и координације. Чини се да су групе учесника углавном
укључене у питања везана за стручно образовање, али да нису у потпуности
координисане.
Чини се да учесници са локалног нивоа посебно осећају да нема довољно вертикалне
координације. Потреба за повећаном хоризонталном координацијом између система
образовања и система запошљавања очигледна је у изградњи дуалног образовања, али
је и вертикална координација кључно питање.
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Правилници и друга подзаконска акта
Каријерно вођење и
саветовање
Информисаност и разумевање
нових прописа о каријерном
вођењу и саветовању у дуалном
образовању је умерена (2.8).

Графикон 8: Колико сте упознати са системом
каријерног вођења и саветовања за дуално
образовање/дуалне образовне профиле?

Национална ПКС је највише
информисана, али није у великој
мери укључена у спровођење
каријерног вођења и саветовања.
Информисаност је најнижа код
више група учесника на локалном
нивоу, као што су компаније и
школе које нису у дуалном
образовању, а то су управо
учесници који треба да спроводе
каријерно вођење и саветовање,
тако да ово представља значајан
изазов.

Упутство за тумачење: Одговори иду од
најмањег, „уопште не“ (1) до највећег, „веома“ (5)
на вертикалној оси. Први, тамнији стубић
представља укупан просечни одговор док светлији
стубићи представљају просеке за сваку групу
испитаника.

Један испитаник увиђа ово када
каже
да
је
забринут
због
укључивања компанија у тимове за
каријерно вођење и саветовање
„јер нисам сигуран да ће имати
довољно времена да се посвете овим активностима“ (школа у дуалном образовању).
Осигурати да сваки ученик који има право на дуални образовни профил у школској
години 2019/2020. има и приступ квалитетном каријерном вођењу и саветовању пре
доношења одлуке, мора бити приоритет и за то је потребно издвојити додатно време,
енергију и ресурсе.

Обука инструктора у компанијама
Учесници су донекле информисани о процесу обуке за инструкторе (3.1).
Међутим, школске управе и школе које нису у дуалном образовању нису довољно
информисане, а компаније ван дуалног образовања су готово у потпуности
неинформисане.
Они који су упознати са обуком инструктора су забринути око изводљивости те обуке.
Постоје забринутости око различитих аспеката обуке за инструкторе као што су нпр.
одабир инструктора, погодност одабраних радника компанија да обаваљају ову
функцију, могућност малих компанија да именују и пошаљу на обуку своје раднике,
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Графикон 9: Колико сте упознати са планираним
процесом одабира и обуке инструктора?

могућност да мале компаније
улажу време и финансијска
средства у обуку инструктора,
итд.
Међутим, кључно питање је
сумирано кроз следећу изјаву:
„Хиљаде инструктора мора
да се обучи у врло кратком
временском интервалу“ што
свакако представља значајан
изазов
(представник
међународне заједнице).

Упутство за тумачење: Одговори иду од најмањег,
„уопште не“ (1) до највећег, „веома“ (5) на вертикалној
оси. Први, тамнији стубић представља укупан
просечни одговор док светлији стубићи представљају
просеке за сваку групу испитаника.
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Распоређивање ученика
Учесници су донекле информисани
како је планиран процес упаривања
ученика и компанија (3.0), док је
информисаност виша код учесника
који долазе са виших нивоа.
Посебна забринутост испитаника је
да је то „дуготрајан процес“
(регионална ПКС), да може створити
неусклађеност, а могу се јавити и
питања једнакости за ученике из
осетљивих група. Испитаник из
регионалне ПКС сумира ризик од
кратких рокова, говорећи: „Постоји
ризик да тимови за каријерно
вођење и саветовање неће имати
довољно информација за добру
расподелу ученика у првој години“.
Међутим, један координатор за
учење кроз рад из школе у дуалном
образовању сматра да предложени
процес “Изгледа компликован али
логичан. Неопходно је озбиљно
приступити процесу.”

Графикон 10: Колико сте упознати са
планираним процесом упаривања ученика и
компанија?

Упутство за тумачење: Одговори иду од најмањег,
„уопште не“ (1) до највећег, „веома“ (5) на
вертикалној оси. Први, тамнији стубић представља
укупан просечни одговор док светлији стубићи
представљају просеке за сваку групу испитаника.

Лиценцирање инструктора
Графикон 11: Колико сте упознати са планираним
процесом лиценцирања инструктора?

Упутство за тумачење: Одговори иду од најмањег,
„уопште не“ (1) до највећег, „веома“ (5) на вертикалној
оси. Први, тамнији стубић представља укупан
просечни одговор док светлији стубићи представљају
просеке за сваку групу испитаника.

Вештине инструктора треба да се
утврде пре почетка спровођења
учења
кроз
рад.
Упркос
временском притиску који је
повезан са овим процесом,
информисаност о подзаконском
акту
који
се
односи
на
лиценцирање инструктора је
ниска (2.6).
Ово се може односити и на то да
кључни актери у овом процесу и
задужене
институције
имају
потребне информације, али не и
довољно времена или ресурса за
њихово ширење на начин на који
други актери могу разумети те
информације.

Имајући то у виду, једна од
препорука би била да је
одговорним институцијама, међу
којима је и ПКС, потребно више ресурса и подршке да подели своје знање.
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Они који су упознати са процесом лиценцирања инструктора уверени су да ће то помоћи да
се осигура квалитет учења кроз рад и да ће се тако пружити инструкторима педагошко знање
које им је потребно.
Међутим, како један испитаник регионалне ПКС проницљиво истиче: „Нема довољно
времена за све кандидате за инструкторе да прођу обуку за инструкторе“, што поново
указује, радије, на недостатак времена него воље.

Трошкови обуке инструктора и лиценцирања
Овај интерни акт ПКС даје смернице о дистрибуцији трошкова обуке и испита за
инструкторе.
Информисаност о овом акту је слична као и за остале – ПКС је добро информисана док
други актери нису.
Свеукупно информисаност је ниска (2.3), што указује да постоји озбиљан јаз у
комуникацији.
Графикон 12: Колико сте упознати са планираним
трошковима обуке и испита за инструкторе?

Регионалне ПКС брину да
„трошкови обуке могу бити
проблем
за
укључивање
послодаваца“, а мишљења
испитиваних компанија то и
потврђују јер изјављују да
„обука траје предуго (40 сати)
и тешко је ослободити људе
редовних задужења толико
дуго“ и “ процес захтева дуго
одсуство особља са њихових
радних места. Оптималан
процес рада је угрожен”.

Упутство за тумачење: Одговори иду од најмањег,
„уопште не“ (1) до највећег, „веома“ (5) на вертикалној
оси. Први, тамнији стубић представља укупан
просечни одговор док светлији стубићи представљају
просеке за сваку групу испитаника.
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Проверавање испуњености услова за реализацију учења кроз рад у
компанијама
Осигурање квалитета учења кроз
рад је услов за квалитетно
дуално образовање. Овај процес
осигурава да ученици уче оно
што би требало да науче док су
на радном месту, јер без тога,
програм никада не може имати
висок статус или добре резултате
за ученике. Овај процес није јасно
искомунициран имајући у виду да
је информисаност изузетно ниска
- 2.0.

Графикон 13: Колико сте упознати са
планираним процесом организовања и рада
Комисије за проверу испуњености услова
компаније за реализацију учења кроз рад?

Један испитаник из Владе је
изјавио да је израда подзаконског
акта и даље у току, док је
испитаник из ПКС-а рекао да је
процес у потпуности организован.
Чини
се
да
представници
регионалних ПКС врло добро
разумеју подзаконски акт, јасно
артикулишући ко је укључен у
процесе описане у овом акту.

Упутство за тумачење: Одговори иду од најмањег,
„уопште не“ (1) до највећег, „веома“ (5) на
вертикалној оси. Први, тамнији стубић представља
укупан просечни одговор док светлији стубићи
представљају просеке за сваку групу испитаника.

Међутим, већина саговорника
није упозната са планираним
процесом
за
осигурање
квалитета учења кроз рад, те на
даљем информисању треба додатно радити.
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Закључци и препоруке
Целокупна слика о информисаности, спремности и мотивацији актера за спровођење
Закона о дуалном образовању је врло позитивна. Иако постоје разлози да се овај
оптимизам узме са задршком, то је ипак постигнуће свих људи који воде ову иницијативу
и представља велику снагу у предстојећим напорима у спровођењу. Две кључне тачке
могу помоћи у даљој изградњи стстема дуалног образовања: припрема за “пад”
(дефлацију) и даља посвећеност свих ресурса у изградњи система.

Припрема за дефлацију
Високе стопе мотивације, спремности, па чак и расположивих ресурса указују на то да
може доћи до одређеног нивоа „надуваних“ очекивања у једном тренутку. Модел
позитивних осећања током времена у процесу иновација, назван "хиперкрива" (О'Лири,
2008) показује заједнички циклус иницијације, масовног узбуђења које доводи до
врхунца очекивања, а затим до изненадног пада и разочарања пре постизања платоа
продуктивности на крају процеса.

У овом случају, чини се да је већина актера пре спровођења на врхунцу очекивања,
као што се види на графикону 14. Међутим, школе и компаније које већ учествују у
дуалном образовању могу бити извор наде јер су оне - истакнуте ружичастим - већ
блиске платоу продуктивности. Из података је јасно да су искусни учесници
сретнији и сигурнији у дуално образовање.
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На врхунцу очекивања, можемо очекивати много оптимизма и то видимо и кроз податке
овог истраживања.
Међутим, такође видимо да спорадични проблеми - на пример, подзаконски акти почињу да указују на неке важне тешкоће. Ово ће се вероватно повећавати како актери
буду схватали колико ће процес спровођења дуалног образовања заправо захтевати од
њих, како у смислу ресурса тако и у смислу промена и прилагођавања. Један од
симптома иницијалног пада према разочарању је и могућа негативна медијска слика
(О'Лири, 2008), а то би могао бити део изазова који ће се тек појавити.
Покретање реформског процеса на вишем нивоу је добра ствар и помаже да се укључе
различити учесници са различитих нивоа, као и различите групе учесника. Међутим, то
не гарантује да ће доћи до лаке имплементације када закон буде у потпуности на снази.
Стога препоручујемо умерен оптимизам, са стварањем заједнице како би се подржали
сви учесници и како би се омогућио дијалог са јавношћу са циљем да се чују различита
мишљења.

Ресурси за изградњу система
Постоји интересантан образац у одговорима испитаника који указује да укупне потребе
за ресурсима од стране испитаника нису у складу са њиховим појединим изјавама. Како
се крећемо од општих до специфичних питања и од учесника са вишег ка учесницима на
нижим, оперативним нивоима, појављује се све више раскорака у одговорима. Прва
велика неусклађеност се односи на трошкове компанија, а друга на пружање подршке
самом процесу. Обе неусклађености се могу решити улагањем средстава у области
изградње система који треба да се односи на посреднике, информисање и комуникацију.
Компаније - посебно оне које су већ у дуалном образовању - наводе да имају све што им
је потребно да крену да учествују у дуалном образовању. Насупрот томе, међутим, други
учесници извештавају да ће компанијама бити потребно или више средстава или
једноставно да ће им бити потребни различити подстицаји за учешће. Компаније
извештавају да имају довољно ресурса и дају изјаве попут “Имамо све што нам је
потребно” (компанија). Међутим, влада, регионалне ПКС, синдикати и чак неке школе
наводе да компаније немају оно што им је потребно.
Многи испитаници покрећу питање субвенционисања учешћа компанија у УКР. Позивају
се на „Специфичне промене у домену пореских права и обавеза за запослене који су
ангажовали ученике“ (МПНТР), док неки нејасно наводе да ће бити потребно да Влад
„обезбеди бенефиције за компаније које су у дуалном образовању“ (МПНТР).
Најспецифичнији план је “Обезбеђивање финансијских средстава за компаније из
буџета од стране Министарства финансија” (МПНТР).
ПКС је још одређенија, посебно постављајући питање субвенција за компаније. Један
испитаник наводи: „Компаније сносе сва оптерећења и одговорности дуалног
образовања. С обзиром на то да је у току рана фаза имплементације дуалног
образовања, компанијама које су одлучиле да учествују у дуалном образовању треба
пружити (нпр. кроз финансијске субвенције) различите користи” (регионална ПКС).
Други се придружује: “Ако су компаније имале неке финансијске подстицаје (нпр.
субвенције), очекује се да ће компаније заиста имати најављене користи од дуалног
образовања, као што је уштеда новца на обуци нових запослених, већа
продуктивност запослених и уштеда новца и времена” (регионална ПКС). Ова
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последња изјава је посебно интересантна зато што позива на субвенције и истиче
предности које компаније већ постижу учешћем у учењу кроз рад.
Усамљени глас неслагања, поред самих компанија, долази од синдиката који тврде да
јавна средства не би требало да иду приватним компанијама, нарочито не да би
субвенционисала УКР које је већ профитабилно за компаније. Слажемо се снажно са
овим осећањем. Сама предузећа не траже субвенције за УКР, компаније ће добити
користи од УКР како је наведено и од стране ПКС-а, и нема доказа да су такве субвенције
неопходне за успех система. Штавише, субвенције нису предвиђене Законом о дуалном
образовању. У овом тренутку, субвенције за компаније за учење кроз рад биле би
инвестиција у непроверени концепт изван граница закона који ће се спроводити.
Међутим, постоји потреба за већим ресурсима и постоји начин да се уложи у њихов
развој како би се смањили трошкови компанија и других заинтересованих страна за
учешће у дуалном образовању, без тога да им се једноставно поклони новац. Улагање
у изградњу система како би се смањио отпор, побољшала комуникација, подржали
почетни трошкови и решиле проблематичне тачке јесте прави начин да се развију
снажно потребни ресурси у процесу спровођења.
ПКС, и на регионалном и на националном нивоу, један је од централних учесника у
дуалном образовању. Више испитаника је истакло важност ПКС-а и потребу за њеним
присуством - не само посредно, већ и лично - у процесима од каријерног вођења до
обуке инструктора и регрутовања предузећа. Улагање у додатно привремено особље за
ПКС би олакшало имплементацију и омогућило би ниже почетне трошкове у започињању
процеса за сваку групу учесника.
Информисање је још једно питање које се често јавља код испитаника, што указује да би
било корисно постојање више начина информисања и ширења информација ка
родитељима и ученицима, као што су нпр. телефонска линија за решавање проблема и
кампања за ширење информација ка родитељима и ученицима.
Учесници са нижих нивоа забринути су да не знају све што би требало, да је проток
информација ка њима спор и да не извршавају прецизно све што се захтева законом.
Ове мере би помогле да се ови проблеми реше. Школе и компаније такође наводе да
родитељи и ученици нису потпуно свесни нових могућности у дуалном образовању, тако
да би одређени степен маркетинга подржао напоре школа да привуку нове учеснике.
Као закључак могло би да се наведе да су, у овој фази пре спровођења закона,
очекивања и надања веома висока. Предстоје изазови, али висок степен узбуђености и
спремности свих учесника су добри знаци. Почетак спровођења закона ће вероватно
донети одређену дефлацију када се очекивања коригују и када започне рад, па стога
изградња снажног система подршке за учеснике може помоћи у смањењу изазова.
Уместо да се улаже само у субвенције за предузећа да би се решио проблем који још не
постоји, треба улагати у мере изградње система као што је кадровско јачање ПКС-а,
кампање које имају за циљ информисање актера и телефонска линија за решавање
проблема ради побољшања комуникације и подршке свим учесницима у спровођењу
дуалног образовања.
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