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Ова презентација је направљена уз финансијску помоћ Европске уније. За њену садржину су искључиво одговорни Министарство
просвете, науке и технолошког развоја и DAI Human Dynamics и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније.
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ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ (2019-2022)

Унапређење квалитета образовања кроз увођење
испита на крају средњег образовања

Пројекат Министарства просвете,
покренут да би се у пракси проверио
стратешки концепт побољшања средњег
образовања и боље проходности између
средњег и високог образовања, кроз
стандардизоване испите на националном
нивоу.
Рад Пројекта надзире Комисија за праћење
припрема за спровођење државне матуре.
https://matura.edu.rs/projekat-drzavne-mature/

Један од пројеката којим Европска унија,
као највећи донатор у Србији, подржава
модернизацију система образовања и
усклађивање са стандардима и праксама
земаља ЕУ.
Од 2003. године, ЕУ је донирала више од
100 милиона евра за реформу сектора
образовања. За пројекат ДМ ЕУ је
донирала 3,7 милиона евра.
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УВОЂЕЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ ДО САДА
Тим домаћих стручњака ради на „Концепту завршних испита”

2017.

„Концепт” усвојен; почиње постепена измена регулативе

2018.

Прикупљају се новчани и људски ресурси (техничка помоћ)

2019.

Мешовити тим ПДМ (страни и домаћи стручњаци) почиње с радом

2020.

Одржано прво пилотирање у 101 средњој школи (⅕ школа)

2021.

Довршене нужне измене регулативе и израђен Акциони план

2022.

Одржано друго пилотирање у свим средњим школама

ИД-19

База са 17 хиљада задатака предата установама система

ПАНДЕМИЈА КОВ

2016.

3

ДЕТАЉНА АНАЛИЗА, ПА ИЗМЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ
Закони:
• Закон о основама система ОиВ
• Закон о средњем образовању
• Закон о високом образовању
Подзаконска акта:
• Стручна упутства за спровођење опште
и уметничке, односно стручне матуре
Најважније:
• Потпуна начелна проходност на студије,
по условима које одреде факултети
• Завршни испит, у склопу државне матуре,
полаже се 2022/2023. године
• Општа, стручна и уметничка матура
полажу се први пут 2023/2024. године

https://matura.edu.rs/regulativa/
https://matura.edu.rs/vesti/zakon-o-visokom
-obrazovanju-razresio-dileme-oko-upisa-na-s
tudije/
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КАКО СЕ ДМ УВОДИ У ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ
• Урађена анализа расположивих капацитета
(људских и техничких)
• Размотрени примери из других земаља
• Детаљно разрађена два сценарија:
• изградња нове установе само за ДМ
• придруживање ДМ постојећој установи
• Изабрана друга опција: надлежност да
спроводи ДМ добио Центар за испите
ЗВКОВ-а
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ПРИПРЕМА ШКОЛА И НАСТАВНИКА ЗА ДМ
• Одржано више десетина онлајн скупова
уживо са школским тимовима
• Одржани онлајн сусрети са ученицима,
као и са представницима родитеља
• Одржано више наступа код стручних
заједница, савета и других форума
• Одржано и преношено преко Фејсбука
више вебинара и трибина уживо
• Сви потребни документи урађени на
свим језицима на којима се пилотирало
и благовремено достављани школама,
а и објављени на сајту државне матуре
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https://matura.edu.rs/radne-grupe-za-zadatke/

КО СПРЕМА ЗАДАТКЕ ЗА ТЕСТИРАЊА
• Пријавило се преко 500,
а ангажовано је и обучено око
250 наставника и професора
универзитета
• Формиране су 52 радне групе,
које су прошле детаљне обуке
• Групе се редовно састајале у
две пројектне канцеларије до избијања пандемије
• Рад наставиле онлајн, све до
попуштања мера, кад су се
опет окупиле
• Радне групе су спремиле и
кључеве за бодовање тестова

• У јесен 2020. одлучено да се
стандарди постигнућа за
све општеобразовне
предмете израде по новој,
заједничкој методологији
• Потом је формирано још 15
радних група за стандарде
• Нови стандарди, усклађени
са стандардима постигнућа
за основно образовање,
недавно предати
Министарству
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КАКО СУ СПРЕМАНИ ЗАДАЦИ И ТЕСТОВИ
• Задаци имају и мета податке: који
исход и компетенцију проверавају
и на ком нивоу постигнућа
• Нацрти задатака и тестова су
пролазили детаљну рецензију
• Сви рецензенти су професори
универзитета
• После 1. пилотирања, радне групе
су прошле обуке, са детаљном
анализом квалитета задатака
• Друго пилотирање је било друга
прилика за ревизију материјала
• Један број задатака тестиран 2022.
године на пријемним испитима
неких факултета
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ПРВЕ ПРОБЕ ТЕСТИРАЊА: ДВА ПИЛОТИРАЊА
Први „пилот”, октобар 2020.
• 3 дана тестирања
• 15.000 тестова, на 3 језика
• Узорак: 1/5 школа и 7,5% ученика
• Око 500 чланова матурских комисија
и око 500 дежурних наставника
надзирало око 4.000 ученика
• 50 надзорника пратило тестирања
• 300 оцењивача прегледало тестове

Други „пилот”, април 2022.
• 4 дана тестирања
• 140.000 тестова на 9 језика
• 500+ школа и 50.000 ученика
• Због пандемије, тестове прегледали
наставници по школама
• Ученици више мотивисани,
могућношћу да добију добру оцену
• У многим школама тестирања била
у бројним учионицама, не у салама
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ТЕХНИЧКА ПОДЛОГА МАСОВНИХ ТЕСТИРАЊА
• Крајем 2019. године, детаљно су
анализиране потребе и сви тада
расположиви ИТ алати
• Израђена спецификација ИТ
система какав је потребан за
оперативну подршку ДМ
• У државном буџету опредељена
средства за ту потребу
• Јавна набавка расписана у 2022.
години; понуђач убрзо изабран
• Почела израда планираног
софтверског решења
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САРАДЊА СА УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
• Разговори са универзитетима од пролећа 2019.
• Рад са фокус групама у јесен 2019. године
• Урађена и факултетима дата прва анализа
уписних процедура икада, као и детаљан
приручник о државној матури
• У јесен 2020, одржане полудневне радионице
са тимовима свих факултета; покренута
редовна преписка
• Одржана 2 састанка МПНТР са деканима
• Факултети слали предлоге нових уписних
критеријума; ПДМ враћао анализе и сугестије
• Следи објављивање критеријума за упис
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КАКО КОМУНИЦИРАМО СА ЈАВНОШЋУ
• Израђена стратегија (која је нужно мењана)
• Одмах покренута званична страница на
Фејсбуку и уживо преношени скупови
и обуке; емитовани краћи видео клипови
• Школама послате брошуре за ученике,
односно наставнике; одговарано на упите
• Покренут и редовно ажуриран вебсајт ДМ
• Редовно одржавана сарадња са медијима
• Израђен визуелни идентитет за све канале
• Организовано много скупова уживо,
а током пандемије и онлајн
• Инфо-сервис за позиве и е-пошту активан
• Сви ови канали прелазе у ЗВКОВ, по плану
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ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ИЗРАЂЕНИ ДО САДА
Анализе и препоруке:
•
•

•
•
•

•
•

Студија изводљивости са студијом
исплативости
Анализа потреба за обуком за разне групе
учесника (школе, школске управе, радне
групе за израду задатака, ученике и
родитеље, установе итд.)
Упоредна анализа завршних испита
средњег образовања у Србији и у 5 држава
чланица ЕУ
Функционална анализа ЗУОВ и ЗВКОВ,
са препорукама
Анализа уписних пракси на ВШУ у Србији
(укључује и анализу потреба за обуком ВШУ
и међународна искуства Хрватске, Чешке,
Пољске и Словеније)
Анализа потреба и и спецификација
ИТ система државне матуре
Анализа друштених медија и смернице
за наступ на њима

Нацрти докумената (у финалној фази):
•

Стручна упутства за спровођење опште
и уметничке, односно стручне матуре

•

Преко 30 приручника за општеобразовне
предмете

•

100 приручника за средње стручне школе
(37 за 3-год. + 63 за 4-год. профиле)

•

Приручник о ДМ за ученике и родитеље
са примерима тестова

•

Чек-листе за помоћ при изради
и бодовању испитних задатака

•

Организација инфо-центра ДМ

•

… и још много тога
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ПИТАЊА

Република Србија
Министарство просвете,
науке и технолошког развоја

Овај пројекат финансира
Европска унија
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ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Вебсајт
Министарства
просвете:
www.mpn.gov.rs

Вебсајт
државне матуре:
https://matura.edu.rs/

Фејсбук страна:
https://www.facebook
.com/Drzavna.matura.
Srbije

Линктин страна:
https://www.linkedin.com/
company/drzavna-maturasrbije/

Заједница
на Виберу

Е-адреса: info@matura.edu.rs

Република Србија
Министарство просвете,
науке и технолошког развоја

Овај пројекат финансира
Европска унија
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Хвала на
пажњи!

Република Србија
Министарство просвете,
науке и технолошког развоја

Овај пројекат финансира
Европска унија
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