
Ми, долепотписани чланови Комитета за образовање Српског биолошког друштва (СБД), 

упућујемо надлежним телима и целокупној јавности 

 

АПЕЛ 

 

за очување кадровског потенцијала у настави биологије и сродних предмета  у 

основним  и средњим  школама 

                     

Дубоко обеспокојени могућношћу редукције наставног особља у основним, средњим 

стручним школама и гимназијама, указујемо на погубност смањења кадровског потенцијала 

у области наставе биологије и сродних предмета по стратешке интересе Републике Србије из 

следећих стручних разлога: 

 

• Биологија је наука са изузетно динамичним развојем и поседовање знања из ове 

области је тесно повезано са разумевањем и одрживим коришћењем света око нас, са 

разумевањем најновијих технологија у читавом низу области, као и са могућношћу за 

доношење информисаних одлука. Стручна јавност је стога неподељено и у више 

наврата указивала на потребу за очувањем и повећањем фонда наставе биологије и за 

њеним осавремењавањем, што ће бити немогуће уколико се не очува кадровски 

потенцијал за њено извођење. Уколико је стратешка оријентација Србије заиста пуна 

интеграција у савремену европску заједницу засновану на адекватно образованом 

становништву, на новим технологијама и на одрживом односу према бидиверзитету и 

животној средини, а не оријентација само на пружање нискоквалификованих услуга 

на европским путним правцима, погубан ефекат ових редукција по оспособљеност 

будућих генерација у Србији за укључивање у најсавременије светске токове мора 

бити избегнут. 

 

• Стручна јавност је такође указивала на неопходност да у наставу читавог низа 

стручних предмета у средњим стручним школама, који су засновани на биолошким 

дициплинама (као што су нпр. она везана за екологију и животну средину) обавезно 

буду укључени наставници са биолошким образовањем. Очување кадровског 

потенцијала у области биологије је стога елементарни предуслов за те предложене 

мере. 

 

• Са стручне стране, једноставно није изводљива квалитетна настава биолошких 

предмета у одељењима које броје по 30-35 ученика. Свођење  величине група на ону 

која је најоптималнија за извођење квалитетне наставе биологије и сродних 

дисциплина неће бити могуће уколико се  не очува кадровски потенцијал у овој 

области. 

 

Такође, овим Апелом позивамо и сва друга стручна удружења да размотре новонасталу 

ситуацију са могућношћу редукције наставног особља у основним и средњим школама из 

угла њихових струка. 

 

 

      Чланови Комитета за образовање 

      Српског биолошког друштва 

       


