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Појам осипања 

• Осипање се односи на децу која 

напуштају школовање, а нису завршила 

школску годину коју су започела, 

односно нису стекла право на издавање 

дипломе о завршеном разреду у 

основној или средњој школи 

– праг ISCED3c 

– рано напуштање школовања 18-24 год. 
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Зашто осипање? 

• Негативне последице: 

– по појединца (2-5 пута већа шанса за живот испод 

линије сиромаштва; социјална искљученост....) 

– по друштво и економију (преко милион евра 

губитка по особи која је напустила школовање пре 

завршетка средњег образовања 



Осипање у Србији 

• Између 13% и 15% деце из једне генерације у Србији не 

заврши ни основну школу 

• У Србији је 2013.год. било 25.3% младих узраста између 18 и 

24 године који нису стекли диплому о завршеном бар 

трогодишњем средњем образовању 
 

• Циљ прописан Стратегијом развоја образовања у Србији до 

2020 – смањење осипања из основног образовања на испод 

5% ученика у једној генерацији и повећање броја деце која 

уписују неку од средњих школа (најмање 95% оних који заврше 

основну школу).  



Предмет и циљ истраживања 

• “Осипање“ се односи на: 

– децу која напуштају основно или средње образовање, а да 

нису стекла право на добијање оцена и издавање јавне 

исправе о завршеном разреду у основној или средњој школи  

– децу која су завршила основну школу, али нису уписала 

средњу школу (не настављају школовање). 
 

• Утврђивање индивидуалних, породичних, школских и 

системских фактора који утичу на осипање на нивоу 

основног и средњег образовања и постојећих мера 

превенције 



Методолошки оквир (1) 

• Прва фаза  

– 17 јединица локалне самоуправе 

• 8 основних школа 

• 13 средњих школа 

Техника Испитаници 
Основна школа: 

Број испитаника 

Средња школа: 

Број испитаника 

Укупно: Број 

испитаника 

Упитник 

Наставници 152 196 348 

Стручни сарадници 12 13 25 

Директори 7 12 19 

Интервју 

Директори 8 13 21 

Стручни сарадници 12 13 25 

Педагошки асистенти 2 2 

Фокус група 

Наставници 25 27 52 

Родитељи 22 25 47 

Ученици 43 44 87 

Студија случаја 5 7 12 



Методолошки оквир (2) 

• Друга фаза 

– 6 школа примера добре праксе 

 

 

 

 
– Представници МПНТР, НПС и ЗВКОВ (5 интервјуа) 

Испитаници Број 

Директори 6 

Стручни сарадници 6 

Представници школских управа 3 

Представници центара за социјални рад 3 

Представници канцеларија за младе 3 



Резултати: национални ниво 

• У Србији не постоји систем праћења детета кроз 

образовне институције (”образовни портфолио”) који би 

омогућио правовремено и циљано пружање подршке 

детету, породици, школи и локалној заједници.  

• Не постоји ни праћења осипања ученика из основног и 

средњег образовања на националном или локалном 

нивоу.  



Резултати: системски 

фактори 

• На пораст осипања на нивоу ширих социјалних фактора 

утичу:  

• нижи СЕС шире локалне заједнице и  

• недостатак интерресорне сарадње свих система 

усмерене на подршку ученицима и школама и 

превенцију осипања 

• специфични културни образци 

• недовољно активнсти усмерених на подршку школске 

деце 
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Резултати: постојеће мере 

превенције 

•   
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Резултати: школски фактори 

• Школа види узроке осипања у породичним и личним 

разлозима ученика 

• Као кључни школски фактори који доводе до осипања 

издвојени су квалитет наставе, односно недовољно 

прилагођавање наставног процеса развојним и 

образовним потребама ученика и неадекватна 

подршка ученицима у учењу.  
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Резултати: породични и 

индивидуални фактори 

• У условима када не постоји адекватна подршка, најчешћи 

непосредни разлози због којих ученици напуштају школу 

јесу породични и лични: доживљај неуспеха у школи и 

понављање разреда, сиромаштво, малолетничка 

трудноћа, тешкоће у функционисању породице.  

• Ученици који напуштају школу најчешће потичу из 

осетљивих група и најсиромашнијих, социјално 

угрожених породица 



Препоруке за МПНТР и НПС 

 Увођење јединственог информационог система који би 

обухватао све релевантне информације о здравственим и образовним потребама деце 

и њихових породица, давао прецизне податке о броју деце стасале за ППП или ОШ и 

омогућио праћење деце кроз образовне институције, при преласку из једне школе у 

другу или из основне у средњу, итд. 

 Обезбеђивање интерресорне сарадње: законски дефинисати ко су 

све партнери у превенцији осипања и њихове улоге и обавезе, што би омогућило 

спровођење законом дефинисах мера превенције. 

 Увођење обавезног средњег образовања: појачало би одговорност 

школа за осипање у средњем образовању. 

 Проширивање улоге школских управа у праћењу и превенцији 

осипања и дефинисање обавезе школа да пријаве сваки случај напуштања школе.  



Препоруке за локалне 

самоуправе 

 Усклађивање мреже стручних школа са 

потребама локалне привреде чиме би се повећала 

заинтересованост ученика за те смерове и запошљавање 

ученика након завршене школе у локалној заједници. 

 Успостављање стручног тима за подршку школи и 

интервенцију у случају ризика од осипања – који би посећивао 

школе и у сарадњи са њима радио на развоју стратегија 

превенције или интервенције, пружао практичну и конкретну 

помоћ у решавању различитих проблема. 



Препоруке за школе (1) 

 Дефинисање система за благовремено упозоравање и 

мера превенције осипања на школском нивоу 

 Снижавање толеранције на изостанке ученика – уколико 

изостане правовремена интервенција, ученик за кратак период направи 

велики број изостанака, све теже прати градиво, повећавају се тешкоће у 

праћењу градива што све повећава ризик од напуштања школе. 

 Усавршавање стручних сарадника за саветодавни рад са 

ученицима 

 Подизање квалитета наставника и наставе кроз квалитетније 

иницијално образовање наставника и увођење психолошко-педагошких 

курсева у курикулуме факултета који школују и наставнике. 



Препоруке за школе (2) 

 Подршка учењу и развоју ученика – оснаживање школа да пруже 

правовремени у адекватну подршку ученицима под ризиком од осипања, 

посебно деци из сиромашних, социјално и културно депривираних породица 

 Рана идентификација тешкоћа у учењу 

 Менторски рад - увођење већег броја педагошких асистената како би 

свако дете с тешкоћама у савладавању градива имало могућност рада један-

на-један али и подршку у емотивном и социјалном развоју. 

 Проширивање понуде бесплатних ваннаставних 

активности – помажу ученицима да развију своја интересовања, осећај 

припадања школи и изграде квалитетан однос с наставницима и вршњацима. 



Хвала на пажњи! 

Контакт: 

kkrstic@f.bg.ac.rs 
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