


 Пројекат државне матуре, као
унапређивање квалитета образовања кроз
увођење испита на крају средњег
образовања, иницирало је МПНТР-а, а
реализује се уз финансијску и техничку
подршку Европске уније, која је за
спровођење Пројекта донирала 3,7
милиона евра



У наредне три године кроз Пројекат ће 
бити пружана подршка за :

 Припрему

 Тестирање и

 Увођење завршних и матурских испита на 
крају средњег образовања у целокупан 
образовни систем.



 Резултат 1 – Образовни систем Републике 
Србије је спреман за спровођење државне 
матуре и завршних испита у средњем 
образовању;

 Резултат 2 – Високошколске установе су 
спремне за нови начин уписа студената и

 Резултат 3 – Веће разумевање јавности о 
значају увођења државне матуре и 
завршних испита у средње образовање и 
њихове користи за друштво.



 Потреба да се унапреди квалитет 
образовања;

 Постојећа пракса матурских испита није 
стандардизована (уместо на државном 
нивоу, матура се спроводи на нивоу школа 
па постоје велике разлике у погледу 
садржаја испита, процедура и критеријума 
оцењивања);



 Оцењивање је субјективно, а 
високошколске установе се жале на низак 
ниво знања и писмености ученика;

 Ученици се истовремено припремају за два 
теста (факултети организују пријемне 
испите и матура се спроводи на нивоу 
школа);

 Пријемни испити нису стандардизовани и 
разликују се од факултета до факултета (у 
неким случајевима не прате план и програм 
средњих школа).



СВЕ ОВО ДОВОДИ УЧЕНИКЕ У

НЕРАВНОПРАВАН ПОЛОЖАЈ И ДОВОДИ У

ПИТАЊЕ КРЕДИБИЛИТЕТ УПИСА.



Увођење новог система завршног испита на 
крају трогодишњег образовања и државне 
матуре на крају четворогодишњег 
образовања требало би да одговори на све 
постојеће недостатке и успостави 
кохерентан систем који ће повезати:



 Образовне циљеве

 Стандарде образовања

 Различите облике оцењивања

 Стручно усавршавање наставника

 Процену рада наставника и

 Екстерну евалуацију школа



Стандардизова матура на нивоу целе 
Србије омогућиће :

 ОБЈЕКТИВНУ ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА 
ОБРАЗОВАЊА И 

 БИТИ ТЕМЕЉ ЗА ДАЉЕ УНАПРЕЂИВАЊЕ 
ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА.



 Пројекат државне матуре треба да пружи 
подршку МПНТР-а у припреми система за 
спровођење државне матуре на крају 
средњег образовања.

 Финансијска подршка Европске уније 
омогућила је ангажовање међународних и 
домаћих стручњака који ће у наредне три 
године радити на развоју различитих 
аспеката државне матуре.

 Пројектне активности подељене су у три 
сегмента (три пројектне активности).



 Биће идентификован модел организације 
за успостављање система државне матуре и 
завршних испита;

 Радиће се на усклађивању 
институционалног и законског оквира кроз 
припрему правилника који ће дефинисати 
детаље везане за завршне испите.

 Јачање капацитета запослених у 
образовним установама и успостављање 
радних група које ће припремати задатке 
за матурске и завршне испите.



 Израда инструмената, приручника и 
материјала за завршне испите.

 Тестирање државне матуре и завршних 
испита у одабраним огледним школама.

 Јачање капацитета запослених у ЗВКОВ-а и 
ЗУОВ-а и 

 Стварање предуслова за управљање 
спровођењем државне матуре и завршних 
испита.



 Ученицима ће већ у току шк.2018/19. 
године бити доступне збирке припремних 
задатака.

 Пробни завршни испит биће организован у 
новембру 2019. године за ученике у 
трогодишњим образовним профилима, а 
пробни матурски испит за ученике у 
четворогодишњим профилима требало би 
да буду организовани у марту и новембру 
2020. године.



 У мају 2019. године почињу са радом 
радне групе које припремају задатке за 
матурске испите (наставници и директори 
средњих школа имају прилику да узму 
учешће у њиховом раду).

 Приручник за спровоење матурских испита 
биће припремљен до новембра 2019. 
године.



 У току шк.2019/20. године биће 
организоване обуке за спровођење 
матурских испита (обухватиће наставнике и 
директоре средњих школа, запослене у 
МПНТР-а, оба Завода и Покрајинском 
секретаријату за образовање).

 Континуирана подршка Заводима бића 
пружана за развој стандарда, испитних 
задатака и за спровођење и вредновање 
пробних испита.



 Предвиђена је континуирана подршка 
МПНТР-а за спровођење матурских и 
завршних испита до краја 2021. године, 
која укључује и препоруке за успостављање 
националног информационог система за 
управљање државном матуром и завршним 
испитима.



Ова компонента предвиђа припрему 
високошколских установа за нови начин 
уписа студената и обухватиће, између 
осталог: 

- Редовне консултације са високошколским 
установама (како би се постигао консензус 
о државној матури).

- Подршку факултетима за дефинисање 
критеријума за упис и 

- Обуке усмерене на примену ревидираних 
процедура уписа.



 Ова компонента је посвећена томе да се јавност 
подробно и на време упозна са планираним 
активностима како би боље разумела значај 
увођења државне матуре у средње образовање и 
њене користи за друштво (почиње у априлу 
2019.године).
Биће успоставље сервис за информације (Help 
Desk),  а од јуна 2019. године биће у функцији и 
портал Пројекта који ће бити задужен да све 
неопходне информације на време буду доступне, 
пре свега ученицима и наставницима, али и 
родитељима, запосленима у просвети и најширој 
публици – свима који ће једног дана у јуну или 
августу неком ђаку држати палчеве.



 Пројекат је почео са радом у јануару 2019. 
године и трајаће, како је планирано, до 
децембра 2021. године, што ће омогућити 
да се подршка пружи и за евалуацију 
резултата првих матурских испита и даље 
побољшање.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

zoran.askovic@mpn.gov.rs
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