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АКАдЕМИЦИ ЦАНУ КРИТИКОВАЛИ НАЧИН НА КОЈИ СЕ 
УКИДАЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

Без историје у шестом, 
фали уџбеник за осми 
Академици и професори 

Црногорске академије наука 
иумјетности (ЦАНУ) закљу

чили су на округлом стопу 

.Мјесто и улога наставе ис· 
торије у образовном систему 
Црне Гope~ даје на штетууче

ника смањен нерјељни фонд 
историје и географијезадва 
часа и да су мијењани програ
ми без учеwћа стручњака. 

Професорица Филозоф

ског факултета у Никwиhу 
Драгица МJljaвo.мh иста

кла је да су се промијенили 

програми и да је смаљен број 
часова што неповољно утиче 

научење. 

- Последњим иэмјенама 

наставног плана. број часа· 
ва за предмет reoграфија је 

смаљен за један и по час не

дјељно и изучава се само у 
три раэреда основне шкопе, 

седмом. ОСМОМ И деветом 

разреду. У средњим струч

ним шкопама географија је 

маргинализована и изборни 
је предмет на веЬини програ

ма. Сматрамо да се требало 
консултовати са стручњаци

ма. А то није урађеио. Све др' 

жаверегиона имају од један 
и по до два и по часа геогра

фијеllише него ми. Настаани

ци ипрофесорисупримора
ни да наконукидања часова 

скynљајучасовеу више шко

ла, јер не могу да остваре нор

му - наводи Мијановићева. 
П~РИdroр~еСп~ 

.цав euo.мh казао је да је но
вом реформом број часова за 

географију и Иdroрију смање

на за по два часа и да у осмом 

разреду наставници немају 

из чега да предају ученици

ма, јер се користе два стара 
уџбеника. 

Академик и историчар 

Шербо Растодер истакао је 
да се промјене предмета ис
торије дешавајузбог промје

не идеологије, а не из науке 

или потребе иновације по
стојеЬих садржаја. 

- Свака промјена др

жавног оквира, дискурса 

трагаља за националним, 

културним или политич

ким идентитетом нужна 

доводи до промјена у настав

ном плануиуџбеницима ис

торије. Поставља се питање 

да ли треба стручним зани
мањима куварима,фризери

ма, зидарима и другим заиат

лијама историја, иако је она 

и сазнање ко је донио прву 
кафу на овим просторима, 

како се правило и гдје је на

стало познато јело пица - ре

као је Растодер. 
Академик Момир Ђуро

.иhјеказаодасеизмиmљају 

предмети наставницима 

како би имали по 20 часова. 
адјеца имајуlЗ предмета то

ком једног разреда, што ни

чему не води. 

- Код нас је суштина оцје
на. а не цјеложивотно учење. 
Сврха историје је препозна

вање идентита. да се изгради 

одговоран грађанин - каже 
Ђуровић. Д.Б. 

ПРИЛИКА ЗА СПЕЦИЈАПИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ 

На Поморском 90 мјеста 
На Поморском факулте

ту Котор Универзитета Црне 

Горе расположиво је90 мјес' 
та за студенте специјалис

тичких студија . од чега 45 
мјеста за студијски програм 

Меиаџмент у поморству и 45 
мјеста за студијски програм 

Поморске науке. 

Према ријечима продека-

на за наставу Поморског фа

култета МК1lевеЏеаердаво

aиh Пejoпh на оба студијска 
програма по 20 мјеста је на 
буџету, док је по 2s мјеста за 
самофннансирајyl\естуденте. 

- Студенти тре6ада имају 
завршене трогодишње ака

демскестудије - наводе уса
општењу. Д.Б. 

ИЗВЈЕWТАЈ ИЗ КЦЦГ 

Рооено 18 беба 
У протекла 24 сата у по

родилишту Клиничког цен

тра Црне Горе у Подгорици 
рођено је 18 беба. У Ургент
ноц центру зБРl-f1f}'ТQ је 245 
пацијената од којихчетворо 
из саобpahaјне незroде и троје 

из насиља. Из Кnиничког цен· 
:;rpa наводе да је највећи број 
пацијената збринут у нитер-

нистичкој амбуланти, њих 82, 
у хируршкој 61 и У ортопед· 
ској 48. 

- У хируршкој сали Ур
гентног центра одрађено 

је девет интервенција, а на 
болничко лијечеље примље

но је l l пзцијеиата - наводе из 

Клиничког центра. 
Д.Б. 
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ДИРЕКТОР ДИРЕКТОРАТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ МУБЕРА КУРЛЕЈОВИЋ ИСТАКЛА ЗА "ДАН" ДА ЋЕ 

ЛООШТРИТИ КОНТРОЛУ СТРУЧНОГ ОСЛОСОБЉАВАЊА 

Незадовољан сваки 
десети приправник 

• Посматрано по областима и студијским програмима, послодавци су највише били заинтересовани 
за област економије , граћевине, права, туризма , архитектуре, интернет технологија, језика и туризма, 
док је опет из тих обпасти било и највише пријављених високошколаца, истиче Мубера Курпејовић 

Директор Директората 
за високо образоваље у Ми

нистарству просвјете Мубе
ра Курпејовxh казала је за 
..дaH~ да ће током осмог кру

га програма стручног оспо

собљаваља високошколаца 

спроводити строге контроле 

у циљу обезбјеђиваља квали

тетне обуке за корисника. Она 
је истакла да је анкета коју пе
риоДично спроводе међу ви

сокошколцима показала да је 
преко 90 одсто корисника за
довољно, док се у појединач
ним случајевима када једна од 
страна није задовољна. нахон 

утврђивања Стаља, корисник 

усмјерава на другог послода

вца. КурпејовкЬева наводида 
се послодавци за овоroдишњи 

програМ стручног ocnoroбљa-

вања могупријавити од 15. сел
тембрадо 15. октобра. 

- Циљ програма је да олак' 
ша прелазак младих изсвијета 
образоваља у свијет рада кроз 

пружање могyl\ности задoджr
но стицаље знаља, вјештина и 

компетенција.Програмтреба 
дадопринесеисмањењунеза

послености младих. с којим се 
сусријеЬе читава Европа, као и 

да пружи смјернице установа
ма високогобразовања укон

ципирањуynисне политике. 

Програм се показао као врло 

успјешан. с обзиром на то да 

је око so OAdro корисника про
грама наcraвилорадни анraж

ман, што несумњиводоприно

си смањењу незапослености 

младих људи. Овакви резул· 
тати показују колико је за

право пракса важна, како за 

младе који улазе на тржиште 

рада. тако и за саме послода

вце који суу прилици да об
ликују кадар који им је заиста 

п0тре6ан.Такође,програмје 

користан инпут за образовне 

установе јер ствара ширу сли

ку о правцима у којимаби тре

бало унапређивати наставу. 

односно студијске програме 
и креирати уписну политику. 

Последњу генерацију, однос
носедми круг програма, који 

се управо завршава. каракте

рисало је још веће интересо
ваље послодаваца Hero што је 
био случај упретходним годи

нама. Тахо је прошле године, 

напримјер.оглашеноукупно 
Il.OO5 слободних мјеста код 
послодаваца. како из при

ватног. тако и из јавног сек
тора, што је за око 1.000 мјес
та више него годину прије 
тога. Вјерујемо да ће велико 
интересовање бити и ове го

дине. Посматрано по области

ма и студијскимпрограмима, 
послодавци су највише били 

заинтересовани за област еко

номије, грађевине, права, ту. 

ризма, архитектуре, интернет 

технологија, језика и туризма, 
док је опетиз тих области бнло 
и највише пријављених висо
кошколаца - истиче Курпејо

вићева. 

Она наводи да је у намје
ри да обезбиједи сигурно сти
цаље практичнихзнања ито

ком студија, Министаpcrвo 

просвјете у оквиру измјена 

3аконао високом образовању 
прописало да пракса мора чи· 

нити минимум 25 одсто r:ry
дијскогnpoграма. 
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М~раКурпејовиh 
- Претходне године спро

ведене су и оwтрије контро

ле реализације програма у 
циљу 06езбјеђивања квали
тетне обуке за кориснике, а 

тако ће бити и ове. Јавии по

зив за ПОСJlодавце из при· 

ватног и јавног сектора који 

обављају дјелатност на тери

торији Црне Горе, објављен је 

приједва дана, док he се прија
ве подносити од 15. септембра 
до 15. октобра текуће године 
(до 15 часова). Послодавци из 
приватног сектора пријаве за 

учешhe у Програму стручног 

оспособљавања подносе под
ручној јединици Завода за 

запошљаваље Црне Горе (би
роу рада!канцеларији) према 

сједишту послодавца и пре
ко порта.ла електронске уп

раве (еУправе). Послодавци 

из јавног сектора пријаве за 

учешће у програму подно· 
се Управи за кадрове и преко 

порталаелектронскеуправе 

(еУправе) - објашњава Кур

пејовиЬева. д.&. 

ТРГОВИНСКА ШКОЛА ПРЕДСТАВИЛА ПРОЈЕКАТ ЗА ИСХРАНУ УЧЕНИКА 

Ђачка ужина ОД одабраних намирница 
Средња стручна школа 

"Сергије СтаниЬ~ представи

ла је пројекет ђачког оброка 
~Шампионска ужина~у којој 

(:'ј унесене здраве намјерни· 

це. житарице, воће, сокови и 
МJlијеко, какобиужина осно

ваца имала довољно нутри

тивних вриједности. 
Директор ССШ "Сергије 

Стаиић· Дарко Вукче.иh ка

зао је да је пројекат увођење 
ужине ученицима уведен 

прије три године, а да је ове 

roдине унпаријеђена исхрана 
увођењем здравих намијер

ница. 

- Поноснисмоwтосудио 
нашег тима стручљаци Ин-

Ibusdant vепim Сuпl еа sitias id ut atur ad quiaten ditatinum 
ститута за јавно здравље це.Усарадњисњимапромије
који ће активноучествовати нили смо КОМПЛе1'ну проце
у изради менија ђачке ужи· дуру и увели нам н јернице 
не и гарантовати да је храна као што су ражано, инте

којуприпремамонутритивно гралио и кукурузно брат· 
прилагођена потребама дје- но, уз додатак чија сјемен-

ки И осталих интегралних 

житарица. Вјерујем да Ьемо 
заједничким радом успјети 

да подигнемо свијест дјеце и 
родитеља о важности здраве 

исхране и да neMo AYГOJ>CRHO 
утицати наусвајаље здравих 
стилова живота. 

Битна нам је подршка ро-
дитеља. Како све потиче из 

породице, тако се и здраве на

вике стичу у кругу породице 

- наводи ВукчевиЬ. 
Секретар у Министар-

ству просвјeff Апексавдар 

Митроaиh позвао је роди
теље да учествујуу креирању 
исхрзне иужине С80једјеце. 

Д.Б. 


