Подаци о образовању сшановника између два иоииса

КВАЛИТЕТ ИСПРЕД
СТАТИСТИКЕ

Између 2002. и 2011. смањио се број људи који немају
завршену основну школу, а повећао број становника
са средњим и високошколским образовањем. Професор др Иван Ивић ипак сматра да серади само о формалном побољшању - због ниских критеријума у
школама и на високошколским установама

Између

два пописа становништва у Србији смањио се
број оних који нем^ју завршену осмолетку, а повећао проценат
сгановника са средњим и високим образовањем. На ову статистику указао
је проф. др Иван Ивић, коаутор Стратегије образовања Србије до 2020, уз
коментар да то ипак не доказује да се
и суштински побољшало образовање
нације, што, између осталог, потврђују и резултати озбиљних студија
у којима учествују ђаци из Србије, попут Р18А истраживања, на пример.
Професор Ивић је недавно завршио
студију у којој је анализирао податке
о образовном нивоу становника са последњег пописа и упоређивао их са
подацима из претходног.
Према његовој оцени, важније
од статистике је питање квалитета
система образовања, које и даље
„остаје отворено".

-

На попису из 2002. око 24 одсто становништва старијих од 15
година није имало основну школу, а
по последњем попису 2011. тај проценат је сведен на 14 одсто. То јесте
формално побољшање, али сматрам
да је до њега дошло само зато што су
снижени критеријуми, не само у
школама већ и на факултетима
оцењује проф. др Ивић, један од наших највећих стручњака у области
образовања, који има и светску репутацију.
Највише факултетских и диплома виших школа бележи групација између 30 и 34 године у тој
категорији је 123.143 високообразованих људи. Ако се погледа
структура диплома, највише фа-

-

-

култетских Је у групи од 25 до 29
година, док су најбројнији са завршеном вишом школом у узрасту
између 60 и 64 године. Кад се упореде подаци са два последња пописа, 2002. је 11 одсто становника
завршило вишу школу или факултет, док је 2011. тај проценат износио 16, 24 одсто.
С обзиром на то да се у већини
европских статистика као референтна група узима популација између 30 и 34 године, јер се до тада
завршавају и највиши нивои образовања, та групација је била посебно у фокусу проф. Ивића. Последњи попис је показао да у овој
групи 6,8 одсто младих има завршену вишу школу, а 18,1 проценат факултетску диплому.
Професор Иван Ивић је нарочито указао на родне разлике у овој
узрасној групи.
Када је у питању равноправност половау образовању, Србија је
ту увек добро стајала, јер је приближно исти број жена и мушкараца завршавао високе школе. Међутим, деведесетих година је дошло
до обрта и сада жене доминирају
приликом уписа и у средње школе
и на факултете наводи проф. др
Ивић, уз напомену да се објашњење
може тражити у веровању родитеља, посебно оних са села, да женска деца морају да се школују, а да
дечаци могу да успеју у животу и
без дипломе. Такође, девојчице су и
бољи ђаци, па се лакше уписују у
атрактивније школе и успешније
О. Н.
их завршавају.

-

-

Осим у узрасној групи од 1 5 до 1 9 година, где мушкарци без школске спреме
превладавају у свим осталим категоријама, од 20 до 80 и више година, доминирају особе женског пола. Ситуација је, међутим, другачија кад се посматра непотпуна или завршена основна школа. Међу особама од 1 5 до 39
година више је мушкараца, а затим се,
са старијим добом (од 40 до 80 и више
година), тај број окреће у њихову корист јер је у тој групи више жена.
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Према подацима Завода за статистику,
по последњем попису, од 6.1 61 .584 становника, 164.884 је без школске спреме, а непотпуно основно образовање и

завршену осмолетку има скоро два милиона људи (1.956.615), док средњошколску диплому у џепу поседује
3.01 5.092 грађана Србије. Са завршеном вишом школом је 348.335 становника, а факултетом 652.234.
У лроцентима то изгледа овако
средње образовање има скоро сваки
други житељ Србије (48,9 одсго), основно образовање 20,76 одсто, непотпуно основно образовање 20,76 одсто, факултет 1 0,59 одсто, вишу школу
5,65 одсто, а без школске спреме је
2,68 одсто становника.
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