СВИ БИ У МЕДИЦИНАРЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРЕ!

Шта интересује мале матуранте - СВИ БИ У МЕДИЦИНАРЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРЕ!

У прелиминарним анкетама осмаци убедљиво највеће интересовање показали за
електротехничке и медицинске школе, гиманзије тек на петом месту! Ђаци хоће да упишу
школе које им одмах гарантују посао, кажу стручњаци
Мали матуранти у Србији ове године се убедљиво највише интересују за упис
електротехничких и медицинских школа, док су гимназије тек на петом месту по
популарности, показале су прелиминарне анкете Форума средњих стручних школа.
Бојим се да ће многе гимназије у унутрашњости остати пусте
Милорад Антић, председник Форума средњих школа
Од гимназија су популарније и економске и угоститељско-туристичке школе, за које
влада веће интересовање него икад. Стручњаци кажу да је на основу ових анкета
потпуно јасно да ученици желе да упишу школе које ће им одмах гарантовати сигуран
посао и добру плату.
Посао и плата
Председник Форума стручних школа Милорад Антић каже за Информер да су
најтраженија занимања из области информационих технологија, за које је прошле
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године било потребно скоро 97 бодова за упис.
ТОП 5 средњих школа
1. електротехничке школе
2. медицинске школе
3. економске и правнобиротехничке школе
4. угоститељске и туристичке школе
5. гимназије
* Прелиминарни подаци Форума средњих стручних школа
- Ђаци желе да имају сигуран посао одмах након школе, и то оне најплаћеније, као што су
радна места у ИТ сектору. Зато су електротехничке школе убедљиво најпопуларније.
Клупе ће бити пуне и у медицинским школама које су примамљиве, јер се медицинско
особље тражи у иностранству, а деца увек мисле да је живот бољи у некој другој
држави. Са друге стране, интересовање за гимназије је никад мање, бојим се да ће
многе од њих у унутрашњости остати пусте - објашњава Антић.
Он додаје да доста ђака жели да упише и туристичко-угоститељске школе, а разлог за
то је све већи развој туризма у нашој земљи.
- Смерови као што су туристички техничар или кувар веома су тражени. Кувари имају
могућност добре зараде у иностранству, а ту професију популаришу и у медијима. Осим
тога, навала је и на економске школе, посебно на смер финансијски техничар - оцењује
Антић.

С њим је сагласан и Миодраг Сокић из Форума гимназија, који тврди да гимназијалац
није више елитни ђак и да ученици који знају шта хоће у животу уписују стручне школе.
Медицинске школе гарантују добар посао у иностранству, а туристичке у Србији
Миодраг Сокић, председник ФБГ
- Годинама уназад медицинске школе имају успеха јер ђак који их заврши одмах може да
се спрема за живот на Западу. Исто је и са школама које имају велику примену
информатике на часовима, а они који се определе за туризам могу да остану и у Србији
и да имају добар посао. Тако у Врњачкој Бањи и у другим туристичким местима најбољи
ђаци уписују туристичке школе јер знају да их чека сигурна зарада у њиховом граду објашњава Сокић.
Стручни кадар
С друге стране, Љубиша Антонијевић, помоћник министра просвете, каже да Србији
треба доста младих стручних људи и да се због тога ради на развоју дуалног
образовања.
- Понуда и потражња на тржишту рада мора да се усагласи и зато су нам и потребни
техничари и занатлије. Наш циљ је да се младим људима обезбеди извесније радно
место и сигурна будућност - објаснио је Антонијевић.
Нико неће у зидаре и браваре
Ученици у широком луку заобилазе занатске школе. Нико неће да буде зидар, тесар,
бравар, месар, лимар, стаклорезац, столар, керамичар...
- Већ деценију немамо ниједног ученика на смеру стаклорезаца и каменорезаца, а све
мање је заинтересованих и за зидаре, тесаре и армираче. Ако немамо оспособљену
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радну снагу, нећемо имати ни индустрију ни производњу - упозорава Милорад Антић.

лист: Информер
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