
Конференција „Креирање образовних политика на основу података и резултата 

истраживања“ 

 

Препоруке за унапређење Програма за креирање образовних политика на основу 

података и резултата истраживања 

 

Циљ завршног дела конференције био је да учесници дају своје препоруке за унапређење 

Програма који се састоји од три кључне компоненте: 

 Унапређење сарадње између доносилаца одлука и научно истраживачке 

заједнице; 

 Унапређење истраживачких капацитета у области образовања; 

 Унапређење капацитета запослених у систему образовања за прикупљање, 

анализу и тумачење података од значаја за доношење одлука од важности за 

креирање образовних политика 
 

За сваку од наведених компоненти препоруке су сведене на следеће специфичне циљеве и 

активности: 

 
Специфични циљ 1.  

Боља повезаност и координација у погледу расположивости података и размене 

информација између запослених у систему образовања и истраживача 

Активности: 

- организовање консултативних састанака, округлих столова између доносиоца 

одлука, запослених у систему образовања и истраживача; 

- предлагати теме истраживања из система образовања, из сваког сектора;  

-  укључивање истраживача у процес дефинисања истраживачких питања; 

- укључивање истраживача у тумачењу података у процесу доношења 

стратешких, законских, пројектних докумената; 

- подршка доносиоца одлука истраживачима у формулисању препорука;  

- преношење дела инстисутских ингеренција на факултете; 

- развијање сарадње са аналитичком јединицом МПНТР; 

- укључивање наставника у процесе доношења политика реализацијом фокус 

група и извештавање о наставничким перспективама; 

- успостављање приватно-јавног партнерства. 

 
 

Специфични циљ 2 

Унапређење компетенција запослених у систему образовања и истраживача 

Активности  

- развијање практичних, сврсисходних обука за коришћење и тумачење 

постојећих података; 

- повезивање података из области образовања са базом из научно-истраживачких 

институција; 

- подршка у објављивању научно-истраживачких радова; 



- јавни позиви Министарства за пројекте унапређења политика у којим би 

учествовали представници Четвороструког хеликса;  

- подстицање и промовисање рада и резултата истраживања;  

- промовисање програма постдипломских студија у области образовних 

политика; 

- ојачавање програма наставничке мобилности; 

 
 

Оперативни циљ 3 

Отвореност, доступност и релевантност података 

Активности 

- истраживачима треба омогућити олакшати приступ подацима; 

- промоција отворених података; 

- повезивање и упоређивање различитих база података на националном нивоу. 

 


