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ИЗВЕШТАЈ СА ОКРУГЛОГ СТОЛА О ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

У суботу, 7. марта 2015. године, у Првој економској школи у Београду, одржан је округли
сто поводом иницијативе Дата Дидакте за промену наставних програма за предмет Основи
економије у образовном профилу економски техничар.

На округлом столу је учествовало 27 професора из 24 школе чланице Заједнице и
представници предлагача доцент др Ђорђе Митровић, Економски факултет Универзитета
у Београду и Татјана Петровић, Дата Дидакта.

Дневни ред:
1. Разговор о иницијативи Дата Дидакте о измени наставних програма за предмет

Основи економије

Округли сто је почео у 11 часова. Скуп је отворио директор Прве економске школе и
председник УО Заједнице Милибор Саковић.
Скуп је водио доцент др Ђорђе Митровић. Настојећи да представи иницијативу за промену
наставних програма за предмет Основи економије, Ђ. Митровић је обухватно, садржајно и
суштински истакао разлоге за наведену иницијативу. Целовито је приказао различите
приступе и из истих, различите појмовне конструкције који карактеришу постојеће
наставне програме у различитим образовним профилима. Надаље, конкретизујући
предлоге из иницијативе, Ђ. Митровић је нагласио да је постојећи наставни програм за
образовни профил финансијски администратор изузетно погодан и добар да се користи
као концепцијска основа за промене наставних програма у другим образовним
профилима. У наставку предмет анализе је био конкретан предлог за измену наставних
програма за предмет Основи економије за први и други разред у образовном профилу
економски техничар. Након подељеног материјала предлагача у виду Елабората развила
се дискусија о самом предлогу, изведеној аргументацији о истом, уз неколико дијаметрално
супротстављених ставова. Настојећи да се држи уводно најављеног одређења, Ђ. Митровић
је представио конкретне модуле предложених наставних програма. Нагласио је да је сврха
приказа да се у извесном смислу добије повратна информација од предметних наставника
што је један од битних учинака скупа, ако се има у виду низ идеја, коментара и закључака
учесника округлог стола. Договорено је да се одређени прецизнији и наглашени додатни
предлози упуте на Еmail предлагача.

Заједнички закључак на крају округлог стола је да постоји потреба за темељном ревизијом
наставних програма за предмет Основи економије који се изучава у различитим
образовним профилима (првенствено економски техничар и финансијски техничар) за
први и други разред, али да се исто тако мора приликом конкретног предлога водити
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рачуна о евентуално одређеним преклапањима предложених нових наставних програма
са истим и другим предметима у трећем и четвртом разреду.
Након прикупљања и анализе предлога предметних наставника, конципиран предлог за
измену наставних програма за предмет Основи економије за први и други разред, на
одговарајући законима одређен начин, биће упућен као предлог Економског факултета
Универзитета у Београду, Дата Дидакте и Заједнице.
Неопходно је констатовати да је поред планиране теме, разговора и сучељавања ставова
било и на тему полагања пријемних испита из предмета Основи економије за упис на
економске факултете.

Округли сто је завршен у 14 часова.

Извештај саставио мр Милан Кецман директор Пете економске школе из Београда.

Београд, 07.03.2015. Председник УО Заједнице
Милибор Саковић ср.


