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УВОДНИ ДЕО
Полазне основе програмирања
Школски програм Политехничке школе у Пожаревци урађен је на основу:
1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009),
2. Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 52/11 и 55/2013),
3. Закона о средњој школи („Сл. гласник РС“, број 55/2013),
4. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима ("Службени гласник РС", број
72/09),
5. Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у
стручним и уметничким школама ("Службени гласник СРС - Просветни гласник", број
6/90),
6. Правилника о изменама и допунама Правилника о плану образовања и васпитања за
заједничке предмете у стручним школама и уметничким школама ("Службени гласник
РС - Просветни гласник", број 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 3/2001,
2/2002, 8/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 1/2005, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/06,
8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010, 11/2013, 14/2013, 5/2014I и 5/2014-II),
7. Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада саобраћај („Службени
гласник РС - Просветни гласник", број 5/93),
8. Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за
стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за
подручје рада саобраћај („Службени гласник РС - Просветни гласник", број 5/93, 1/94,
5/98, 08/98, 3/02, 13/02, 11/03, 22/04, 20/07, 10/13, 11/13 и 14/13),
9. Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада електротехника
(„Службени гласник РС - Просветни гласник", број 4/93),
10. Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за
стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за
подручје рада електротехника („Службени гласник РС - Просветни гласник", број 1/94,
1/95, 7/95, 7/96, 3/01, 8/02, 3/03, 1/05, 7/05, 2/07, 4/07, 3/13, 11/13 и 14/13),
11. Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за
остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне
профиле III и IV степена стручне спреме („Службени гласник РС - Просветни гласник",
број 7/91),
12. Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика средњих школа (
Министар просвете, у Београду, 23.1.2007. године, Број 110-00-304/2007-11),
13. Правилника о оцењивању ученика у средњој школи („Службени гласник РС", број 33/99
и 108/03).
14. Правилника о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС", број 7/11),
15. Правилника о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и
средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета („Службени гласник
РС“, број 117/13),
16. Правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање („Службени гласник РС“, број 30/10),
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17. Општег педагошко - дидактичка упутства о остваривању садржаја програма у средњим
школама („ Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 5/91)

ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Школа остварује школски програм.
Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава ученике
ради стицања знања, вештина и ставова неопходних за даље образовање и запошљавање,
успоставља организациону структуру засновану на тимском раду и одговорности сваког
запосленог за остваривање утврђених циљева, као и повезивање са репрезентативним
синдикатима и удружењима послодаваца и преузимање свог дела одговорности за развој
друштвене средине.
Школски програм обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на остваривање
принципа, циљева и стандарда постигнућа, и задовољење општих и специфичних образовних
интереса и потреба ученика, родитеља, односно старатеља и локалне самоуправе, а у складу са
оптималним могућностима школе.
Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма, односно програма
одређених облика стручног образовања, а узимајући у обзир развојни план школе, у складу са
Законом и овим законом.
Школа, у складу са Законом, доноси школски програм, по правилу, на четири године и објављује
га најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће почети његова примена.
Поједини делови школског програма иновирају се и надограђују у току његовог остваривања.
Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору
школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену
индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.
Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира,
програмира и реализује свој рад.
Уз Годишњи програм рада школе и Развојни план, Школски програм је један од најважнијих
докумената школе који обезбеђује остваривање наставних планова и програма, потреба
ученика и родитеља, потреба школе и јединице локалне самоуправе. Школски програм се
израђује по образовним захтевима, за сваки предмет, сваки разред и за све ваннаставне
активности које се реализују на нивоу разреда, профила или школе.
Обавезни део наставног плана и програма садржи основне предмете и садржаје који су
обавезни за све ученике одређеног нивоа и врсте образовања.
Изборни део обухвата изборне предмете и садржаје програма по нивоима и врстама
образовања од којих ученик бира један или више предмета према својим склоностима.
Обавезни изборни програм је Грађанско васпитање и Верска насатава.
Факултативни део обухвата предмете који се задовољавају интереси ученика у складу са
могућностима школе.
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Сходно томе организоваће се додатна настава, биће понуђен различит избор секција, у школи
врло успешно ради хор, интензивиран је рад ђачког парламента, урађен је и усвојен план
ученичких екскурзија, а школа ће бити активнија у културним и јавним дешавањима у свом
месту и околини.
Сврха програма образовања




Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке,математичке,
научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености,
неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.
Развијање знања, вештина,ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно
задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и
потенцијале,поштује друге особе и њихов идентите, потребе и интересе уз активно и
одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и доприноси
демократском, економском и културном развоју друштва.

Циљеви и задаци програма образовања су:
Циљеви Школског програма су циљеви образовања и васпитања ученика:
















Остваривање пуног интелектуалног, емоционалног, социјалног и физичког развоја
сваког ученика у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
Стицање квалитетних знања, вештина и ставова који су свима неопходни за лично
остварење и развој, инклузију, наставак школовања и запослење;
Разијање језичких, математичких и научних компетенција, као и међупредемтних
компетенција – дигиталних, учења како се учи, међуљудских и грађанских компетенција
и културног изражавања;
Развој ставралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација,
уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;
Оспосообљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у
даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради унапређења
личног живота и економског, социјалног и демократског развоја друштва;
Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања
свог мишљења;
Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања,
сопственог развоја и будућег живота;
Развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности соспственог
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне
средине, еколошке етике и заштите животиња;
Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и
ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и
пријатељства;
Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски
уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права,
права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине,
слободе, поштења и личне одогворности;
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Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног
идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и
неговање српског језика, традиције и културе срспког народа, националних мањина, и
етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и
очување националне и светске културне баштине;
Развој и поштовање расне, националне, културне, језиче, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, толеранције и уважавање различитости;
Повећање образовног нивоа становништва и развој републике Србије као државе
засноване на знању.

Остваривањем Школског програма очекује се развијање следећих компетенција:
1) Компетенција комуникације на српском језику
Ученик је у стању да разуме, користи и критички размишља о идејама, чињеницама,
осећањима и ставовима које изражавају други на српском језику у усменом и писаном
облику. У стању је да изрази и тумачи сопствене мисли, ставове, осећања у усменом и
писаном облику на српском језику. Ученик користи српски језик да би учествовао у
различитим друштвеним и културним ситуацијама на примерен, конструктиван и
креативан начин.
2) Компетенција комуникацијe на страном језику
Ученик је у стању да разуме, користи и критички размишља о идејама, чињеницама,
осећањима и ставовима које изражавају други на страном језику у усменом и писаном
облику. У стању је да изрази и тумачи сопствене мисли, ставове, осећања у усменом и
писаном облику на страном језику. Ученик користи страни језик да би учествовао у
различитим друштвеним и културним ситуацијама на примерен, конструктиван и
креативан начин;
3) Математичка компетенција
Ученик је у стању да користи, опише и објасни математичке појмове и процедуре,
предвиди појаве, доноси математички засноване одлуке и решава проблеме у
различитим ситуацијама. Ученик може да идентификује и разуме улогу коју
математика има у савременом животу и активно, конструктивно и критички учествује у
животу заједнице и доприноси њеном развоју.
4) Научно-технолошка компетенција
Ученик је у стању да користи и примењује знање и научне методе при препознавању
научних проблема, формулише научна објашњења појава и изводи на чињеницама
засноване закључке о научно релевантним питањима. Ученик разуме науку као
најзначајнији облик људског сазнања и делатности за развој друштва, поседује свест о
начинима на који наука и технологија обликују живот у савременом друштву и разуме
колико је важно имати одговоран однос према употреби научних достигнућа за
данашње и будуће генерације.
5) Компетенција за решавање проблема
Ученик је у стању да препозна, разуме и реши проблемске ситуације у којима решење
није видљиво на први поглед, користећи знања и вештине стечене из различитих
предмета. Решавање проблема подразумева и спремност ученика да се ангажује и
конструктивно и промишљено допринесе решавању проблема са којима се суочава
заједница којој припада.
6) Информатичка компетенција
Ученик компетентно и критички користи технологије информационог друштва у
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

разноврсним ситуацијама и активностима да би остварио личне циљеве и активности,
конструктивно и промишљено учествовао у животу заједнице.
Компетенција за учење
Ослањајући се на претходна знања и искуства, ученик је у стању да организује учење,
самостално или у групи, на ефикасан начин и у складу са сопственим потребама.
Ученик је свестан начина на који учи и расположивих ресурса за учење (књиге,
интернет, друге особе итд.), мотивисан је да учи, може да управља процесом учења и
превазилази тешкоће са којима се суочава током учења.
Компетенција за одговоран однос према здрављу
Ученик је свестан, краткорочних и дугорочних, последица понашања које угрожава
физичко и ментално здравље особе, има изграђене здраве животне стилове и спреман
је да се понаша у складу са њима.
Компетенција за управљање сопственим понашањем и спремност за акцију
Ученик је у стању да идеје преточи у акцију. То подразумева критичко мишљење,
креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност планирања и
управљања активношћу – било самостално или у оквиру тима ради – ради остварења
циљева. Ученик разуме контекст у коме се одвијају активности, уме да се усклади са
њим и искористи могућности које се нуде.
Социјална компетенција (сарадња, тимски рад)
Ова врста компетенције омогућава ученицима да делотворно и конструктивно
учествују у друштвеном животу, не угрожавајући интересе, потребе, осећања, права
других, чиме се јача друштвена кохезија у Србији. Ученик уме да сарађује и тимски
ради на решавању проблема, који су од значаја за њега и ширу друштвену заједницу.
Грађанска компетенција за живот у демократском друштву
Ученик разуме основне појмове, институције, процедуре, принципе и вредности
демократског друштва, свестан је места и улоге грађанина за развој и одржање
демократског друштва, разуме изазове са којима се суочава савремено друштво и
држава и спреман је да активно и конструктивно учествује у различитим сферама
друштвеног живота.
Културна компетенција
Ученик разуме значај који култура има за развој и просперитет појединца и друштва, у
стању је да интерпретира културна дела и повеже их са својим личним искуством да би
гаосмислио и обогатио. Ученик разуме значај креативног изражавања идеја, мисли,
осећања у различитим медијима (музика,књижевност, извођачке и визуелне
уметности).
Компетенција за одрживи развој
Ученик има свест да задовољење потреба садашњице не сме да угрози могућност
будућих генерација да задовоље своје потребе, свестан је важности очувања животне
околине и спреман је да се ангажује на конструктиван и креативан начин у очувању
животне околине кроз самосталну активност и укључивање у различите друштвене
акције

5

3.НАСТАВНИ ПРОГРАМ
Б1: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Назив предмета:

ФИЗИКА

Годишњи фонд часова:

74

Разред:

први

Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉ
Развијање
способности увиђања
значаја и места физике
као научне дисциплине
и њених веза са
математиком и осталим
природним и
техничким наукама;





Унапређивање знања о
векторима;






Упознавање са
кинематичким
величинама и врстама
кретања.



Кинематика



Стицање знања о физичким појавама и процесима;
Развијање радних навика и техничке културе;
Формирање материјалистичке слике света;
Развијање логичког закључивања и критичког мишљења;
Развијање радозналости, самосталности и способности примене знања;
Формирање основе за даље образовање;
Развијање правилног односа ученика према заштити животне околине.
ИСХОДИ
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку теме ученик ће бити у
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
стању да:
објасни значај физике као
 Физика - основна природна
фундаменталне науке и корелацију са
наука;
другим природним и техничким
 Физичке величине и формуле.
наукама;
Основне физичке величине
разликује основне и изведене физичке
(међунаародни СИ систем);
величине и одговарајуће мерне
 Подела физичких величина.
јединице;
Скаларне и векторске физичке
опише и наведе пример референтног
величине;
система;
 Основне операције са векторима,
врши основне операције са векторима
сабирање, одузимање и
дефинише и користи појмове брзине и
разлагање вектора;
убрзања;
 Референтни систем. Вектор
објасни различите врсте кретања и
положаја;
израчунава величине везане за њих.
 Кретање. Подела кретања;
 Равномерно и неравномерно
кретање;
 Брзина и убрзање;
 Кружно кретање.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.





НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
 теоријска настава ( 74 часа )
Место реализације наставе
 Настава се реализује у учионици или у одговарајућем
кабинету
Препоруке за реализацију наставе
 Користити сва доступна наставна средства;
 Користити мултимедијалне презентације;
 Упућивати ученике да користе интернет;
 Примењивати рад у паровима и рад у мањим групама;
 Мотивисати ученике да раде самосталне радове;
 Континуирано упућивати ученике на примену физике у



Динамика



Развијање свести о
примени физичких
закона у техници;



Стицање основних
знања из динамике и
разумевање
динамичких процеса и
величина.













Стицање основних
знања о статици и
равнотежи.

Статика





Термодинамика



Обогаћивање знања о
термодинамичким
процесима.









Чврста тела и
течности



Унапређивање знања о
молекулској структури
супстанције и
разликама између
чврстог и течног
агрегатног стања.








разликује појам масе од појма тежине
тела;
формулише и примењује Њутнове
законе;
објасни гравитацију и њен утицај на
кретање тела;
опише механички рад, снагу и
енергију;
објасни значај закона одржања и
опише их;
уочи постојање аналогије величина и
једначина у транслацији и ротацији;
разликује типове судара;
наведе примере примене физичких
закона у техници.
опише принцип рада и примену
простих машина (полуга, стрма раван,
котур, итд.);
разјасни појам спрега сила и њихов
момент;
наведе услове и врсте равнотеже;
наведе примере из свакодневног
живота.







опише гасне законе;
дефинише појмове количина топлоте,
унутрашња енергија, топлотни
капацитет;
објашњава термодинамичке принципе
објасни принцип рада топлотних
мотора.



опише молекул и међумолекулске
интеракције;
опише сва три агрегатна стања;
наведе разлике, особине и примере
чвстих тела у кристалном и аморфном
облику;
дефинише површински напон;
објасни капиларност и наведе
примере.





























Појам силе и импулса;
Њутнови закони (I,II,III);
Њутнов закон гравитације;
Скаларни и векторски производ;
Рад силе. Снага. Механичка
енергија. Укупна енергија у
механици;
Момент силе;
Момент инерције
Момент импулса;
Силе код кружног кретања;
Еластични и нееластични судар.

Равнотежа материјалне тачке;
Слагање двеју паралелних сила
истих и супротних смерова;
Спрега сила, момент спрега;
Равнотежа чврстог тела. Врста
равнотеже;
Равнотежа тела на стрмој равни;
Полуга.
Бојл-Мариотов закон ГејЛисаков закон;
Шарлов;
Количина топлоте. Унутрашња
енергија;
Промена унутрашње енергије;
Топлотни капацитет;
Адијабатски процес;
I и II принцип термодинамике;
Коефицијент корисног дејства
топлотне машине.
Молекули. Величина
молекула.Узајамно деловање
молекула;
Чврста тела, кристали,
еластичност чврстих тела;
Хуков закон;
Течности. Површински напон,
капиларне појаве;
Особине течности. Вискозност.

будућем позиву и свакодневном животу кроз примере из
техничке праксе.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања
Оквирни број часова по темама
Кинематика ............................... .19
Динамика.......................................20
Статика...........................................8
Термодинамика.............................16
Чврста тела. Течности..................11

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
– Основе електротехнике
– Технички материјали

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
1.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА

РАЗРЕД

Теоријска настава

I

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО

74

74

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА





Да ученици овладају основним знањима о структури материје ради бољег разумевања особина техничких материјала;
Стицање основних знања о техничким материјалима, њиховој грађи, особинама, врстама и могућностима практичне примене, ради оспособљавања ученика за даље
усавршавање или специјализацију у пракси;
Развијање логичког размишљања и расуђивања при сагледавању и решавању техничког проблема у пракси;
Подстицај свесности о животној средини и неопходности употребе само оних материјала који нису штетни за околину и живи свет у њој, укључујући и човека.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

први

Ред.бр.

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)

1.

Структура и особине материјала

12

2.

Конструкциони материјали

24

3.

Електротехнички материјали

38

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Оспособљавање
ученика за
разумевање особина
техничких
материјала.

Структура и особине материјала
12 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

објасни природу материје,

објасни грађу материје;

објасни хемијску активност елемената;

објасни разлике између метала и неметала;

објасни настанак хемијских веза;

наведе особине материјала које су последица
одређене врсте везе;

разликује агрегатна стања материје;

разликује кристале и флуиде;

дефинише и наведе основне особине техничких
материјала;

објасни сврху познавања одређених величина
материјала;

наведе стандардне методе испитивања.









ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Основни појмови о грађи
материје;
Периодичност особина
елемената;
Хемијске везе и њихов утицај на
особине материјала;
Агрегатна стања материје;
Особине материјала;
Основне физичке и механичке
величине материјала;
Основни начини испитивања
материјала.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава (12 часова)
Место реализације наставе

учионица
Препоруке за реализацију наставе

Проширити раније стечена знања о структури
материје (грађи атома, хемијским везама,
агрегатним стањима), с посебним освртом на
њен утицај на електричне, магнетне, механичке
и друге особине материјала;

Указати на неопходност испитивања структуре и
особина материјала, да би се на основу тога
могли добити и нови материјали бољих, унапред
задатих карактеристика за одређену примену у
пракси;

Користити стручну литературу, моделе, видео
записе.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

активност на часу

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА






Стицање знања о
основним
карактеристикама
конструкционих
материјала и
захтевима које они,
зависно од примене,
морају да испуне;
Оспособљавање
ученика за
разликовање
конструкционих
материјала,
начинима њихове
обраде, утицају
спољашњих фактора
на особине ових
материјала, као и
могућностима
њихове практичне
примене;
Оспособљавање
ученика за логичко
сагледавање и
решавање техничког
проблема у пракси.

Конструкциони материјали
24 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

објасни задатак конструкционих материјала;

наведе различите врсте конструкционих
материјала;

разликује различите врсте конструкционих
материјала;

разјасни неопходност усаглашавања захтева у
погледу функције и начина обраде материјала
са особинама материјала, који нам стоје на
располагању, при решавању практичног
техничког проблема;

опише утицај економског фактора при избору
материјала;

објасни утицај легирања, обраде и термичке
обраде на особине материјала;

дефинише састав челика и ливеног гвожђа;

препозна разлике у саставу и особинама
различитих врста челика и ливеног гвожђа;

препознаје разлике у означавању различитих
врста челика и ливеног гвожђа;

дефинише састав алуминијума и његових
легура;

наведе особине, означавање и примену
алуминијума и његових легура;

наведе примере практичне примене
алуминијума и његових легура;

објасни настанак (добијање) полимера;

препозна разлике у структури полимера;

наведе примере практичне примене полимера;

наводи и упоређује најчешће коришћене
полимере у пракси;

објасни употребу лепкова за састављање
сложених конструкција;

објасни настајање, особине и употребу гуме као
конструкционог материјала.







ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Основни појмови;
Преглед конструкционих
материјала;
Захтеви од конструкционих
материјала;
Метали као конструкциони
материјали;
Неметални конструкциони
материјали.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава ( 24 часа)
Место реализације наставе

учионица
Препоруке за реализацију наставе

Градиво излагати јасно и конкретно на
једноставнијим примерима;

Користити шеме, моделе, видео записе,
оригиналне делове;

Ученике упућивати на уочавање грубих разлика
између појединих материјала, само опште
карактеристике материјала и могућности њихове
примене;

Ученике упутити да детаљније информације о
материјалима и величинама које их описују
потраже у литератури;

Скренути пажњу ученицима да при изучавању
стручних предмета обрате пажњу на материјале
који се у одређеним приликама користе, јер од
квалитета материјала зависи и квалитет
компоненти, елемената, склопова, уређаја.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

активност на часу

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Оспособљавање
ученика за примену
електротехничких
материјала.

Електротехнички материјали
38 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
Проводници

дефинише појам проводника;

наведе и објасни који материјали могу бити
проводници;

објасни утицај појединих фактора на
електричну проводност;

разликује карактеристике најбољих проводника
Cu, Al, Ag и Au;

наводи примере практичне примене Cu, Al, Ag
и Au;

објасни примену метала и њихових легура који
немају велику проводност (отпорни
материјали);

објасни које су специфичне примене
проводника и који материјали се користе у те
сврхе;

објасни принцип преноса сигнала у оптичком
влакну, начин изградње оптичког влакна и
наведе материјале од којих се израђују.
Полупроводници

дефинише полупроводнике;

разуме и објасни утицај примеса на настанак и
начин провођења код полупроводника, као и
утицај других фактора на проводност
полупроводника;

препозна и објасни разлике између проводника
и полупроводника;

опише које специфичне особине
полупроводника омогућују њихову широку
примену у пракси;

разликује особине и примену Si, Ge и Ga,As;

наведе разлоге зашто се електроника данас
заснива на силицијумској технологији.
Изолациони материјали и диелектрици

објасни који се материјали у електричном пољу
понашају као изолациони материјали и
диелектрици;

наведе и објасни диелектричне особине које
одређују квалитет и могућности практичне
примене изолационих материјала и
диелектрика;

објасни диелектричне особине изолационих







ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Подела електротехничких
материјала;
Проводници;
Полупроводници;
Изолациони материјали и
диелектрици;
Магнетни материјали.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава (38 часова)
Место реализације наставе

учионица
Препоруке за реализацију наставе

Ученике поступно уводити у садржај модула;

Прво извршити поделу електротехничких
материјала према величини специфичне
електричне отпорности и према величини
енергетског процепа;

Нагласити да постоји велики број
електротехничких материјала, врло различитих
особина. Зато указати само на опште
карактеристике појединих група материјала, а
детаљније изложити само карактеристике
типичних представника појединих група
материјала и оних материјала који се највише
користе у пракси;

Ученике упутити да детаљније информације о
материјалима , као и бројне вредности
појединих величина које описују особине
материјала потраже у литератури;

При обради појединих поглавља модула следити
принцип: увод – дефинисати материјал оппште карактеристике материјала - захтеви од
материјала - преглед материјала - примери
употребе материјала.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

активност на часу

материјали у зависности од њихове примене у
пракси;

упореди карактеристике најчешће коришћених
изолационих материјала и наведе примере
њихове примене;

објасни диелектричне особине кондензаторских
материјала;

упореди карактеристике најчешће коришћених
кондензаторских материјала и наведе примере
њихове примене;

наведе и објасни специфичне особине
диелектрика, као и могућности практичне
примене.
Магнетни материјали

објасни које су особине најважније за
одређивање квалитета једног магнетног
материјала;

наведе особине магнетних материјала о којима
треба водити рачуна приликом избора за
њихову практичну примену;

дефинише магнетно меке и магнетно тврде
материјале и уочи разлике између њих;

препозна карактеристике најбољих магнетно
меких материјала и наведе примере њихове
практичне примене;

препозна карактеристике најбољих магнетно
тврдих материјала и наведе примере њихове
практичне примене.

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА
– Физика
– Основе електротехнике

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
1.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА
РАЗРЕД

Теоријска настава

I

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО

37

37

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА



Овладавање потребним вештинама за коришћење прибора за техничко цртање при реализацији различитих техничких цртежа;
Овладавање потребним вештинама за коришћење различитих програмских пакета у остваривању делова садржаја модула.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

први

Ред.бр.

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)

1.

Основе техничког цртања

12

2.

Техничко цртање на рачунару

25

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Основе техничког цртања
Трајање модула:
12 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку модула ученик ће бити у
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
МОДУЛА
стању да:

Овладавање

користи прибор за техничко цртање;

Основни појмови о техничким цртежима;
потребним

користи различите врсте линија;

Конструкције и пројекције.
вештинама за

наведе врсте техничких цртежа, као и
коришћење прибора
формате на којима се исти раде;
за техничко цртање

формира заглавље и саставницу;
при реализацији

изведе различите конструкције
различитих
правилних полигона и кривих линија;
техничких цртежа.

скицира раванске и просторне
облике.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

Вежбе (12 часова)
Место реализације наставе

учионица
Препоруке за реализацију наставе

При извођењу вежби одељење се дели у две
групе;

Инсистирати на прецизности и уредности у
раду;

Инсистирати на разноврсним примерима из
подручја рада;

Инсистирати на логичком закључивању и
критичком мишљењу;

Инсистирати на разноврсним примерима из
подручја рада.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

активност на часу

самосталан практичан рад

домаћи задатак

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Оспособљавање
ученика за
коришћење
програмских пакета
за цртање
различитих
техничких цртежа и
електричних шема.

Техничко цртање на рачунару
25 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

користи неки од програмских пакета
при реализацији садржаја модула;

нацрта различите врсте линија и
друге геометријске облике;

нацрта једноставније техничке
цртеже и електричне шеме на
различитим форматима;

формира заглавље и саставницу;

нацрта различите конструкције
правилних полигона и кривих линија.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Цртање основних геометријских облика;
Конструкције и пројекције;
Цртање електричних шема.

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.





Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

Вежбе ( 25 часова)
Место реализације наставе

рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе

При извођењу вежби одељење се дели у две
групе;

Инсистирати на прецизности и уредности у
раду;

Инсистирати на разноврсним примерима из
подручја рада;

Не захтевати овладавање одређеним
рачунарским програмом, него само коришћењем
делова програма који омогућују реализацију
вежби;

За реализацију програмских садржаја који се
односе на техничко цртање на рачунару
користити неки од погодних програмских пакета
(AutoCAD, Orcad, CorelDRAW,...);

Урадити графички рад на крају модула.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

активност на часу

самосталан практичан рад

домаћи задатак

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА
– Основе електротехнике
– Практична настава
– Рачунарство и информатика

OСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА
1.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА

РАЗРЕД

Теоријска настава

Вежбе

I

Практична настава

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО

222

222

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА








Развијање навика за чување здравља и придржавања мера заштите на раду;
Оспособљавање ученика за организовање рада и рационално коришћење енергије и материјала;
Оспособљавање ученика да користе стандарде, нормативе, каталоге као и техничко технолошку документацију;
Оспособљавање ученика да правилно користе уређаје, алат, мерни алат и прибор;
Оспособљавање ученика да врше машинске и ручне операције на материјалима, као што су: обележавање, резање, турпијање, бушење, урезивање и нарезивање навоја;
Оспособљавање ученика да изводе радове у електротехничкој струци (припрема крајева проводника, израда кабловских снопића, монтажа и повезивање електротехничког
прибора, мерења и испитивања);
Развијање одговорности према роковима, квалитету и прецизности датог посла.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

први

Ред.бр.

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)

1.

Основе практичних вештина у машинству

111

2.

Основе практичних вештина у електротехници

111

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Основе практичних вештина у машинству
Трајање модула:
111 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку модула ученик ће бити у
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
МОДУЛА
стању да:
 Оспособљавање ученика за
 примењује заштитне мере од
 Правилник заштите на раду;
чување здравља и
механичких повреда;
 Мере заштите од пожара;
придржавање мера заштите  примењује заштитне мере од
 Заштитна опрема.
на раду.
пожара;
 користи заштитну опрему.




Стицање знања о
карактеристикама
материјала;
Оспособљавање ученика за
коришћење стандарда,
норматива и техничко
технолошке
документације.





препозна метале и легуре;
препозна изолациони материјал;
користи радионичке методе за
утврђивање механичких и
технолошких својстава материјала:
користи стандарде, каталоге
производа (лимова, профила, жица,
лежаја).













Оспособљавање ученика за
правилну примену и
одржавање радионичког
алата.

Оспособљавање ученика за
организовање рада и
рационално коришћење
енергије и материјала;
Оспособљавање ученика за
извођење машинских
операција.












користи уређаје за обраду
материјала;
користи алат за обележавање;
користи мерни алат;
користи ручни алат;
одржава уређаје и алат;
примењује мере заштите на раду.

користи техничко технолошко
упутство;
обележи предмет рада;
изведе машинске операције.












ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА





Техничке карактеристике материјала
(гвожђе, челик, бакар, алуминијум, бронза);
Изолациони материјали (пертинакс, крилит,
гума, прешпан);
Радионичке методе за утврђивање
механичких и технолошких својстава
материјала (путем савијања, утискивања
куглице, брушењем итд.);
Полупроизводи и производи који се користе
у машинству (плоче, лимови, траке,
профили, цеви, лежајеви, итд).





Радионички алат;
Алат за мерење (обележивач, лењири,
шестари, универзално помично мерило,
микрометар, дубиномер, чврста мерила шаблони);
Примена и одржавање алата (бушилице,
тестере, турпије, урезнице, нарезнице ,
чекићи, кључеви итд);
Хигијена рада;
Мере заштите на раду.
Читање техничко технолошке
документације;
Обележавање материјала;
Технолошки поступак при обради
материјала: сечењем, турпијањем, бушењем,
урезивањем и нарезивањем навоја;




















Користити закон и правилнике заштите на раду;
Користити правилник о противпожарној
заштити;
Демонстрирати употребу заштитне опреме;
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 6 часова.
Користити стручну литературу;
Користити стандарде, прописе и каталоге;
Користити узорке метала , легура и изолационог
материјала;
Демонстрирати методе радионичког испитивања
механичких и технолошких својстава материјала;
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 10 часова.

Користити стручну литературу;
Користити каталоге произвођача уређаја и алата;
Демонстрирати употребу уређаја и алата;
Демонстрирати поступак мерења мерним
алатима;
Демонсрирати начин одржавања уређаја и алата;
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 21 час.
Користити стручну литериратуру;
Објаснити како се користи техничко технолошка
документација;
Демонстрирати како се правилно обележава
предмет при обради;
Демонстрирати како се учвршћује предмет;
Демонстрирати правилан положај тела и
правилно вођење алата при обради материјала;
Објаснити како се остварује организација радног
места и значај хигијене рада;
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 62 часа.



Оспособљавање ученика
тврдо и меко лемљење.






одабере опрему и материјал;
изведе припрему за тврдо лемљење;
изврши тврдо лемљење;
изврши меко лемљење.



Тврдо и меко лемљење.





Користити стручну литературу;
Демонстрира методе заваривања, тврдог и меког
лемљења;
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 12 часова.

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава (укупно 111 часова)
 при извођењу практичне наставе одељење се
дели у две групе
Место реализације наставе
 радионица
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода
 праћење практичног рада
 активност на часу
 тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Оспособљавање ученика
за чување здравља и
придржавања мера
заштите на раду.



Оспособљавање ученика
за читање пројеката и
шема.

Основе практичних вештина у електротехници
111 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
 примењује заштитне мере од штетног утицаја
електричне енергије;
 користи заштитну опрему;
 пружи прву помоћ унесрећеном од удара
електричне енергије.
 препозна симболе у техничко технолошкој
документацији;
 одабере потребне елеменате на основу
симбола;
 уцрта симболе елемената у документацију.





ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Утицај електричне енергије на човека;
Мере заштите на раду;
Пружање прве помоћи.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
 Демонстрирати рад заштитне струјне склопке;
 Демонстрирати пружање прве помоћи;
 Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 6 часова.



Симболи и ознаке у електротехници.










Оспособљавање ученика
за коришћење
радионичког алата;
Оспособљавање ученика
за одржавање алата.




одабере и користи алат;
одржава алат.




Алати који се користе у електротехници;
Одржавање алата.











Оспособљавање ученика
за препознавање
проводника који се
користе у
електротехници;
Оспособљавање ученика
за припрему и
настављање кабла и
проводника.











Оспособљавање ученика
за повезивање прибора
који се користи у
електро,
текекомуникационим и
ауто инсталацијама.





препозна аутокаблове, оптичке каблове,
електроинсталационе и телекомуникационе
каблове и динамо жице;
отвори кабл, правилно скине плашт и
изолацију проводника;
настави (повеже) и изолује наставак;
направи окце у зависности од завртња;
залеми крајеве и поставља кабл папучице и
фастоне;
скине изолацију, настави и изолује динамо
жицу.
повеже помоћу аутокабла основни ауто
прибор;
повеже помоћу проводника основни електроинсталациони прибор;
повеже помоћу проводника
телекомуникациони прибор.







Аутокаблови;
Оптички каблови;
Електроинсталациони проводници;
Телекомуникациони проводници;
Динамо жице.












Ауто прибор (осигурачи, прекидачи,
утикачи, сијалична грла);
Електроинсталациони прибор (осигурачи,
прекидачи, утичнице, сијалична грла);
Телекомуникациони прибор
(реглете,телефонске прикључнице,
телефонски утикачи).








Користити стручну литературу, стандарде и
прописе;
Користити техничке планове и пројекте
електро инсталација;
Већи део времена посветити симболима и
шемама у аутомобилу;
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 6 часова.
Користити каталоге уређаја и алата;
Демонстрирати примену уређаја и алата;
Демонстрирати начин одржавања уређаја и
алата;
Посветити више времена рада са алатом који
се користи у аутоелектрици;
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 6 часова.
Користити каталоге произвођача каблова и
динамо жица;
Користити каблове и динамо жице;
Демонстрирати отварање каблова, припрему
крајева и настављање;
Демонстрирати шемирање проводника и
израду снопића;
Интезивније радити са аутокабловима
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 24 часа.
Користити каталоге произвођача;
Демонстрирати монтажу и повезивање опреме
у струјно коло;
Демонстрирати методе за утврђивање
исправности прибора;
Направити вежбе на монтажним плочама;
Вежбе радити у циклусу;
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 36 часова.



Оспособљавање ученика
за рад са инструментом.









Оспособљавање ученика
за прикључење
потрошача на извор
електричне енергије.



Оспособљавање ученика
за испитивање и
уградњу пасивних
елемената.








подеси инструмент (једносмерна,
наизменична струја);
одабере подручје и одреди константу
инструмента;
измери основне електричне величине: напон,
струју и опор.
разликује системе наизменичне и једносмерне
струје;
прикључи потрошаче на изворе електричне
енергије.



Универзални инструмент.






Извори једносмерне струје (акомулатор ,
пуњач акомулатора);
Извори наизменичне струје (трофазни и
монофазни систем).




одабере на основу ознака отпорнике и
кондезаторе;
испита исправност елемената;
замени и угради пасивне елементе у
одговарајуће струјно коло.






Отпорници;
Кондезатори.

Демонстрирати рад са инструментом;
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 24 часа.

Приказати изворе једносмерне струје;
Демонстрирати повезивање потрошача на
ивор;
 Демонстрирати повезивање потрошача на
системе наизменичне струје;
 Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 3 часа.
 Користити каталоге произвођача;
 Демонстрирати проверу исправности
пасивних елемената;
 Демонстрирати уградњу и повезивање
елемената у струјно коло;
 Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 6 часова.
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава (111 часова)
 при извођењу практичне наставе одељење се
дели у две групе
Место реализације наставе
 радионица
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода
 праћење практичног рада
 активност на часу
 тест практичних вештина

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА
– Основе електротехнике
– Технички материјали
– Техничко цртање

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
1.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА

РАЗРЕД

Теоријска настава

Вежбе

I

111

37

II

70

Практична настава

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО
148
70

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА





Стицање основних знања из области електростатике;
Стицање основних знања из области једносмерних струја;
Стицање основних знања из области електромагнетизма;
Оспособљавање ученика за практичну проверу појава и закона из области електротехнике.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

први

Ред.бр.

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)

1.

Електростатика

30

2.

Једносмерне струје

80

3.

Електромагнетизам

38

Разред:

други

Ред.бр

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)

1.

Увод у наизменичне струје

20

2.

Елементи у колу наизменичне струје и њихове везе

30

3.

Трансформатори и трофазни системи

20

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Електростатика
Трајање модула:
21 + 9 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:

Упознавање ученика са  познаје, прерачунава и употребљава
ТЕОРИЈА
основама грађе
јединице;

Појам јединица. Међународни
материје и основним

дефинише основна и електрична
систем јединица;
величинама као што су
својства материје, као и појам

Структура материје. Основни
електрицитет,
електрицитета;
појмови о електрицитету и
електрично поље,

објасни количину електрицитета,
електричним својствима материје;
потенцијал,
наелектрисано тело, начин деловања

Проводници, полупроводници и
кондензатори и сл.
и јединице;
изолатори;

објасни и графички прикаже вектор

Појам наелектрисаног тела.
поља у некој тачки поља;
Количина електрицитета, дефиницја

објасни Кулонов закон и израчуна
и јединице;
силу између два наелектрисана тела;

Појам електричног поља. Графичко

објасни појам потенцијала и напона;
приказивање електричног поља.

објасни поларизацију и пробој
Хомогено електрично поље. Вектор
диелектрика;
електричног поља. Силе у

објасни појам капацитивности;
електричном пољу;

израчуна капацитивност плочастог

Кулонов закон. Електростатичка
кондензатора;
индукција;

израчуна еквивалентну

Поларизација диелектрика.
капацитивност паралелне, редне и
Електрични потенцијал и
мешовите везе кондензатора.
електрични напон;

Диелектрична чврстоћа. Материјали
за диелектрике;

Појам капацитивности.
Капацитивност плочастог
кондензатора. Паралелно, редно и
мешовито везивање кондензатора.



Оспособљавање
ученика за практичну
проверу појава и
закона у оснавама
електротехнике.





демонстрира понашање
наелектрисаних тела;
демонстрира пуњење и пражњење
кондензатора;
израчуна и измери еквивалентну
капацитивност веза кондензатора.





ВЕЖБЕ
Наелектрисано тело;
Кондензатори, пуњење и пражњење
кондензатора;
Везе кондензатора.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава (21 час)

вежбе (9 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације вежби.
Место реализације наставе

Учионица и лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
На почетку наставе дати кратак увод у историјат развоја
електротехнике. Структуру материје обрадити као
наставак на претходно знање из физике и хемије.
Електрично поље и појаве у њему обрадити првенствено
графички и описно. Уз кондензаторе урадити велик број
простих задатака.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

активност на часу

праћење практичног рада

самостални практични рад

Вежбе организовати тако да се одељење дели на две
групе;

По могућности, у једном термину радити једну вежбу,
а највише три вежбе у једном циклусу;

Једна вежба се ради два спојена – школска часа и за то
време трeба да се ураде сва мерења и обраде
резултати;

У лабораторији треба да буде довољно радних места
да за једним радним столом буду два до три ученика.
Почетак вежби се може одложити неко време док се не
пређе потребно градиво.

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Оспособљавање
ученика за решавање
простих и сложених
електричних кола
различитим методама.

Једносмерне струје
60 + 20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

дефинише једносмерну струју и
појмове као што су позитивна и
негативна струја, физички и технички
смер струје;

израчуна јачину струје;

објасни и израчуна густину струје;

дефинише електрично коло и услов
да у колу протиче струја;

објасни елементе електричног кола;

објасни електромоторну силу
генератора;

објасни принцип рада и главна
својства електрохемијских
генератора;

објасни и израчуна електричну
отпорност;

наведе врсте отпорника;

објасни електричну проводност;

примењује Омов закон;

дефинише Први и Други Кирхофов
закон;

дефинише и објасни Џулов закон;

израчуна снагу и рад помоћу Џуловог
закона;

објасни мерење струје, напона, снаге
и рада;

решава проста кола с једним
генератором и једним пријемником;

израчунава снагу генератора и снагу
пријемника;

објасни режиме рада генератора;

решаваразличите везе генератора;

израчунава еквивалентну отпорност
различитих веза отпорника;

решава кола помоћу уопштеног
Омовог закона;

решава сложена кола помоћу Првог и
Другог Крихофовог закона.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

















ТЕОРИЈА
Појам једносмерне струје. Јачина
електричне струје. Густина струје;
Појам електричног кола.
Елементи електричног кола;
Електромоторна сила генератора.
Електрохемијски генератори;
Електрична отпорност. Отпорност
проводника. Зависност
отпорности од темепературе.
Електрична проводност.
Материјали за отпорнике. Врсте
отпорника;
Омов закон. Референтни смер
струје и напона;
Први Кирхофов закон;
Електричне силе у колу. Други
Кирхофов закон;
Џулов закон. Електрични рад и
електрична снага;
Мерење струје и напона.
Везивање амперметра и
волтметра;
Решавање простог кола са једним
генератором и једним
пријемником. Одређивање напона
на крајевима реалног генератора.
Снага генератора и снага
пријемника. Режим празног хода
и кратког споја. Редно и
паралелно везивање генератора;
Редно, паралелно и мешовито
везивање отпорника;
Уопштен Омов закон;
Сложено електрично коло. Други
Кирхофов закон за сложено коло.
Решавање сложених кола помоћу
првог и другог Кирхофовог
закона.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава (60 часова)

вежбе (20часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације вежби.
Место реализације наставе

Учионица и лабораторија
Препоруке за реализацију наставе

На почетку овог модула објаснити објаснити физичку
суштину струје, физички и технички смер, позитивну и
негативну струју итд. Густину струје објаснити графички и
дати практичне вредности које се сусрећу код електричних
инсталација, трансформатора и сл.;

Електрично коло упоредити са неким механичким
системом у којем се врши двострука конверзија енергије,
где се енергија неподесна за директну употребу (на пример
потенцијална енергија воде) претвара у електричну, затим
преноси до потрошача и ту се претвара у енергију погодну
за коришћење (на пример у светлосну);

Уз стандардне вредности за специфичну отпорност дати и
вредности са површином пресека проводника изражену у
mm2 ;

Код генератора обрадити и практични начин мерења
њихове унутрашње отпорности;

Уз електричне силе у колу увек дати њихов смер у односу
на смер струје; у овом случају дати и смер напона на
отпорнику;

Други Кирхофов закон дати као општи закон равнотеже
сила и применити га на електрично коло или контуру;

Приликом обраде овог модула урадити велики број
простих задатака. За сложено коло показати на примеру
како се решава али од ученика тражити само да напишу
потребне једначине за његово решавање;



Практично
проверавање појава и
закона у оснавама
електротехнике.










покаже дејства електричне струје;
измери напон и струју у колу;
провери Омов закон;
провери Први Кирхофов закон;
провери Други Кирхофов закон;
измери електромоторну силу, напон
на отптерећеном генератору и
унутрашњу отпорност генератора;
израчуна и измери еквивалентну
отпорност веза отпорника.











ВЕЖБЕ
Дејства електричне струје;
Електрично коло;
Мерење напона и струје;
Зависност отпорности од
димензија и температуре;
Омов закон;
Први Кирхофов закон;
Други Кирхофов закон;
Мерења на генераторима;
Везе отпорника.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

активност на часу

праћење практичног рада

самостални практични рад

Вежбе организовати тако да се одељење дели на две групе;

По могућности, у једном термину радити једну вежбу, а
највише пет вежби у једном циклусу;

Једна вежба се ради два спојена – школска часа и за то
време трeба да се ураде сва мерења и обраде резултати;

У лабораторији треба да буде довољно радних места да за
једним радним столом буду два до три ученика.
Почетак вежби се може одложити неко време док се не пређе
потребно градиво.

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Упознавање ученика са
електромагнетним
појмовима и
величинама као и
принципом рада
електромотора,
генератора, итд.

Електромагнетизам
30 + 8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

објасни појам магнета, магнетног
поља;

графички представи магнетно поље;

израчуна јачину магнетног поља око
правог проводника кроз који протиче
струја;

објасни магнетна својства материј;

наведе поделу магнетних и
феромагнентих материјала;

објасни магнећење феромагнетних
материјала и магнетни хистерезис;

објасни и израчуна магнетну
индукцију од струје у правом
проводнику, одреди њен смер;

објасни магнетну индукцију у навојку
и навоју и одреди њен смер;

објасни магнетно коло и КапХопкинсов закон, израчуна величине
везане за магнетно коло;

објасни и израчуна електромегнетну
и електродинамичку силу, одреди
њихов смер;

објасни применуелектромагнетне и
електродинамичке силе код
електромотора;

објасни Ленцов закон и његову
примену код правог проводника,
навојка и навоја у магнетном пољу;

одреди смер индуковане
електромоторне силе;

објасни принцип рада генератора;

објасни контраелектромоторну силу
мотора;

објасни вртложне струје;

објасни самоиндукцију и израчуна
индуктивност навоја;

објасни узајамну индукцију;

решава просте задатке.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА























ТЕОРИЈА
Појам магнетног поља. Графичко
представљање магнетног поља.
Магнетна својства материје;
Магнетна индукција. Магнетна
пропустљивост. Флукс вектора
магнетне индукције;
Магнећење феромагнетних
материјала. Магнетни хистерезис;
Магнетно поље струје у правом
проводнику. Магнетно поље струје
у навојку и навоју;
Магнетомоторна сила. Магнетна
отпорност;
Појам магнетног кола. КапХопкинсов закон;
Електромагнетна сила.
Електродинамичка сила. Навојак и
навој у магнетном пољу;
Принцип рада електромотора
једносмерне струје;
Електромагнетна индукција.
Ленцов закон;
Индукована електромоторна сила у
правом проводнику, навојку и
навоју;
Принцип рада генератора
једносмерне струје;
Сопствено магнетно поље.
Сопствени флукс;
Коефицијент самоиндукције
(индуктивност);
Енергија калема. Електромоторна
сила самоиндукције;
Међусобна индукција.
Електромоторна сила међусобне
индукције;
Вртложне струје.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава (30 часoвa)

вежбе (8 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације вежби.
Место реализације наставе

Учионица и лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
Појам магнетног поља обрадити ослањајући се на
претходно знање из основне школе. По могућности
показати његов облик помоћу гвоздене пиљевине;

Смерове величина у магнетизму приказивати помоћу
правила десне и леве руке или левог и десног завртња;

Уз индуковану електромоторну силу дати и смер
механичке силе која потиче од индуковане струје, а уз
електромагнетну силу објаснити индуковану
електромоторну силу која се у електромотору назива
контраелектромоторна сила;

Принцип рада електромотора и генератора једносмерне
струје обрадити на реалним примерима са више од два
сегмента.
Међусобну индукцију и вртложне струје обрадити
првенствено описно.


Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

активност на часу

праћење практичног рада

самостални практични рад



Практично
проверавање појава и
закона у оснавама
електротехнике.







покаже међусобно понашање магнета,
магнета и меког гвожђа, као и
електромагнета;
измери индуктивност калема, уочи
промену индуктивности са променом
броја навоја, димензија и језгра;
покаже примере самоиндукције и
објасни примере из праксе.





ВЕЖБЕ
Магнети и електромагнети;
Калемови;
Самоиндукција.






Вежбе организовати тако да се одељење дели на две
групе;
По могућности, у једном термину радити једну вежбу, а
највише три вежбе у једном циклусу;
Једна вежба се ради два спојена – школска часа и за то
време трeба да се ураде сва мерења и обраде резултати;
У лабораторији треба да буде довољно радних места да
за једним радним столом буду два до три ученика.

Почетак вежби се може одложити неко време док се не
пређе потребно градиво.

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Упознавање ученика
са основним
величинама у
теорији
наизменичних
струја: производњом
наизменичне
електромоторне
силе; параметрима
наизменичних
величина; као и
операцијама над
наизменичним
величинама.

Увод у наизменичне струје
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

објасни и графички прикаже производњу
наизменичне електромоторне силе;

математички представи електромоторну силу;

објасни, примени и израчуна параметре
наизменичних величина;

објасни, графички прикаже и примени
алгебарске операција над наизменичним
величинама.










ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Принцип производње
наизманичне електромоторне
силе. Генератор наизменичне
електромоторне силе;
Основни параметри
наизменичних величина:
тренутна вредност, амплитуда,
периода, фаза и почетна фаза,
учестаност, кружна учестаност,
средња вредност, ефективна
вредност, итд.;
Представљање наизменичних
величина помоћу фазора;
Представљање наизменичних
величина помоћу комплекснихх
бројева;
Сабирање и одузимање
наизменичних величина.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:

теоријска настава (20 часова)
Место реализације наставе

учионица
Препоруке за реализацију наставе

На почетку обраде наизменичних струја
обрадити основне појмове из
тригонометрије ако дотле нису били
обрађени у математици.

Дефинисати тригонометријске
функције, ток тригонометријских
функција, појам радијана.

Детаљно обрадити производњу
простопериодичне електромоторне
силе, као и њене параметре.
Током трајања модула реализовати најмање
један тест знања.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

активност на часу

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ
МОДУЛА




Упознавање
ученика са
елементима у
колу
наизменичне
струје и њиховим
везама;
Израчунавање
импедансе
елемената и
израчунавање
импедансе
редних веза
елемената.

Елементи у колу наизменичне струје и њихове везе
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И
По завршетку модула ученик ће бити у
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
стању да:
МОДУЛА

прикаже елементе у колу наизменичне

Елементи у колу
струје;
наизменичне струје.

нацрта временске и фазорске дијаграме
Отпорник у колу
за елементе у колу наизменичне струје;
наизменичне струје. Калем у

објасни понашање кондензатора у колу
колу наизменичне струје.
једносмерне струје;
Кондензатор у колу

одреди комлексну импедансу и фазни
једносмерне струје. Пуњење
померај између напона и струје за
и пражњење кондензатора.
елементе у колу наизменичне струје;
Енергија оптерећеног

дефинише снаге за елементе у колу
кондензатора. Кондензатор у
наизменичне струје;
колу наизменичне струје;

напише Омов закон за ефективне

Снаге у колу наизменичне
вредности струје и напона;
струје. Појам активне и

прикаже временске и фазорске
реактивне снаге;
дијаграме напона и струја код редних

Редна веза отпорника, калема
веза;
и кондензатора. Појам

дефинише импедансу редних веза, њен
импедансе. Редна резонанса.
модуо и фазни угао, врши
Томсонов образац. Редна
израчунавање;
веза отпорника и калема.

напише Омов закон за ефектвне
Импеданса RL кола. Редна
вредности напона и струја;
веза отпорника и

дефинише редну резонансу и
кондензатора. Импеданса RC
резонантну фреквенцију, израчунава
кола. Снаге код редних веза.
резонантну фреквенцију;
Фактор снаге;

дефинише све три врсте снага код

Паралелна веза пријемника.
редних веза и фактор снаге;
Појам адмитансе;

дефинише адмитансу и објасни како се

Појам сложеног кола
она израчунава из импедансе;

Методе за решавање

наброји методе за решавање сложених
сложених кола;
кола;

Примена Првог и Другог

решава сложено коло са две контуре
Кирхофовог закона за
применом Првог и Другог Кирхофовог
решавање сложених кола.
закона.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава (30 часа)
Место реализације наставе

учионица
Препоруке за реализацију наставе

На почетку навести елементе у колу наизменичне струје и
објаснити шта се дешава са електричном енергијом у
њима. Детаљно обрадити све елементе у колу
наизменичне струје цртајући временске и фазорске
дијаграме за њих;

Извести изразе за сваку отпорност користећи
најједноставнији начин;

Код кондензатора у колу једносмерне струје обрадити и
енергију оптерећеног кондензатора;

Код редних веза елемената нацртати прво временске, а
затим фазорске дијаграме и помоћу Омовог закона и
троуглова одредити модуо импедансе и њен фазни угао;

Дефинисати адмитансу код паралелне везе елемената у
колу наизменичне струје. Приказати и анализирати
паралелну везу пријемника;

Дефинисати све три врсте снага, фактор снаге и његов
значај у електроенергетици. За векторе снаге напоменути
да су непокретни;

Дефинисати сложено коло и навести начине за решавање
сложених кола, задржати се на колу са две контуре и
примени Кирхофових закона при његовом решавању.
Током трајања модула реализовати најмање један тест знања.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

активност на часу

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА




Упознавање ученика
са принципом рада
трансформатора и
аутотрансформатор;
Упознавање ученика
са трофазним
системима, врстама
и применом ових
система.

Трансформатори и трофазни системи
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

објасне принцип рада трансформатора
и аутотрансформатора;

дефинише и израчунава однос
трансформације;

дефинише основне карактеристике
трофазног система;

објасни начин добијања трофазне
електромоторне силе, њен временски
облик и фазорски дијаграм;

објасни везивање навоја генератора у
звезду у троугао;

објасни везивање навоја пријемника у
звезду у троугао;

објасни несиметричан трофазни
систем;

наведе разлоге због којих долази до
несиметричног режима рада трофазног
система;

објасни трофазни трансформатор и
снагу трофазног система;

објасни обртно магнетно поље и
принцип рада синхроног и асинхроног
електромотора.

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

Трансформатори и
аутотрансформатори. Однос
трансформације. Примена
трансформатора. Основни
појмови о трофазним
системима. Симетрични
трофазни систем. Генератор
трофазне електромоторне
силе;

Веза навоја генератора у
звезду и троугао. Веза
пријемника у звезду и
троугао. Несиметричан
трофазни систем;

Трофазни трансформатор.
Снага трофазног система;

Обртно магнетно поље.
Синхрони и асинхрони
мотори

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава (20 часова)
Место реализације наставе

учионица
Препоруке за реализацију наставе

Нацртати језгро трансформатора са навојима и
напоменути да скоро сав флукс примара пролази кроз
секундарни намотај. Извести израз за однос напона и
струја преко једнакости снага примара и секундара;

Трофазни генератор обрадити помоћу непомичног
магнета, али нагласити да се у пракси магнет окреће, а
навоји стоје. Нагласити зашто је погодније везивање
навоја у звезду за нисконапонску мрежу;

Показати како се везују пријемници код симетричног и
несиметричног система. Посебно обрадити опасност од
прекидања нултог проводника у трофазном
несиметричном систему;

Трофазни трансформатор обрадити ослањајући се на
монофазни и показати комбинације везивања примара и
секундара;

Снагу трофазног система приказати са тренутним
вредностима за активно оптерећење и нагласити
предност уравнотеженог система. Обртно магнетно поље
приказати помоћу фазорских дијаграма, а принцип рада
асинхроног мотора на једном његовом проводнику у
обртном магнетном пољу.
Током трајања модула реализовати најмање један тест
знања.
Након реализације сва три модула урадити тест знања
који ће обухватити сва три модула.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

активност на часу

Корелација са другим предметима / модулима
– Математика
– Физика
– Електрична мерења и електроника
– Електрични и електронски системи на возилима

МОТОРИ СA УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ

1.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА

РАЗРЕД
I

Теоријска настава

Вежбе

74

37

Практична настава

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО
111

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА


Стицање теоријских знања о основним системима на моторима са унутрашњим сагоревањем.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

први
НАЗИВ МОДУЛА

Подела мотора са унутрашњим сагоревањем и њихови главни делови и склопови
Начин рада мотора са унутрашњим сагоревањем, горива и мазива
Кретање моторног механизма
Системи на мотору са унутрашњим сагоревањем

Трајање модула
(часови)
17
44
14
36

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА




Стицање теоретских
знања о основним
деловима СУС мотора.
Оспособљавање
ученика за коришћење
основних
механичарских алата и
разликовање ото и
дизел мотора, као и
покретних и
непокретних делова
СУС мотора.

Подела мотора са унутрашњим сагоревањем и њихови главни делови и склопови
9 + 8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
САДРЖАЈИ МОДУЛА
да:

објасни примену мотора, основних

Примена и подела мотора СУС;
делова и склопова мотора и система на

Непокретни делова СУС;
мотору СУС.

Покретни делови мотора СУС;

Основни појмови о системима на
мотору СУС.

користи основни механичарски алат;

Упознавање са основним врстама

наводи разлике између ото и дизел
механичарског алата и њиховом
мотора;
применом;

разликује основне покретне и непокретне  Практично упознавање са ото и дизел
делове СУС мотора.
моторима;

Практично упознавање са покретним
и непокретним деловима мотора СУС.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА









При обради појединих наставних јединица
користити паное, слике, цртеже, симулације;
У току излагања користити доступне делове и
пресеке мотора СУС;
Ученике поделити у две групе;
У радионици упознати ученике са основним
механичарским алатима и њиховој употреби;
Разлике између ото и дизел мотора показати на
различитим возилима, пресецима, моделима и
расклопљеним елементима мотора;
На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава (9 часова)

практична настава (8 часова)
Место реализације наставе

кабинет за моторе са унутрашњим сагоревањем,
радионица
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

тест практичних вештина

самосталан практичан рад

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА






Стицање основних
теоретских знања о
начину рада мотора
СУС, својствима
горива и мазива и
њиховој примени.
Стицање практичних
знања о склоповима и
елементима мотора
СУС, стању мотора
према истрошености
елемената у
заједничком склопу;
Стицање практичног
знања о правилној
замени уља и
пречистача за уље.

Начин рада мотора са унутрашњим сагоревањем, горива и мазива
29 + 15 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
САДРЖАЈИ МОДУЛА
да:

објасни принципе рада ОТО и ДИЗЕЛ

Начин рада четворотактног ото и
мотора и примену горива и мазива
дизел мотора;

Начин рада двотактног ото и дизел
мотора;

Теоријски и стварни циклус у мотору;

Горива и њихова својства;

Мазива и њихова својства.

расклопи и склопи мотор;

Расклапање и склапање ото и дизел

процени исправност зазора између клипа
мотора;
и цилиндра и лежаја на коленастом

Мерења пречника цилиндра, овалност
вратилу;
и коничност цилиндра;

провери ниво уља у мотору;

Мерење пречника клипа,

промени уље и пречистач за уље.
израчунавање зазора између кллипа и
цилиндра;

Мерење лежећих и летећих рукаваца
коленастог вратила и лежишта
летећих и лежећих рукаваца;

Израчунавање зазора склопа лежаја
летећих и лежећих рукаваца;

Расклапање везе клипе и осовинице
клиша са клипњачом;

Контрола нивоа уља у кућишту
мотора, замена уља и пречистача за
уље.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА











При обради појединих наставних јединица
користити паное, слике, цртеже;
Користити мултимедијалне презентације и
симулације рада мотора СУС;
У току излагања користити доступне делове и
пресеке мотора СУС.
Ученике поделити у две групе;
У радионици расклопити и склопити ото и дизел
мотор, извршити потребна мерења;
Саставити извештај о техничкој исправности
мотора и дати препоруке за потребне радове за
машинску обраду покретних и непокретних делова
и уградњу нових елемената;
Сваки ученик треба самостално да земени уље и
пречистач за уље;
На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава (29 часова)

практична настава (15 часова)
Место реализације наставе

кабинет за моторе са унутрашњим сагоревањем,
радионица
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

тест практичних вештина

самосталан практичан рад

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Стицање основних
теоретских знања о
радним процесима у
мотору и начину
развођења радне
материје.

Кретање моторног механизма
8 + 6 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:

објасни процесе у току рада мотора.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА






Процеси у току рада мотора (кретање
моторног механизма и принципе
развођења радне материје);
Радни параметри;
Системи развода радне материје;
Вентилски механизми.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА









Оспособљавање
ученика за подешавања
и мерења везана за
механизам развода.
Оспособљавање
ученика за одређивање
техничке исправност
ицилиндра мотора
према заптивеностипродувавању мотора.








доведе у фазу развода брегасто вратило
са коленастим вратилом и оствари
прописану затегнутост зупчастог каиша
развода/ланца развода;
изврши проверу и подешавање зазора
вентила у зависности од конструкције
вентилског склопа;
измери компресију мотора манометром ;
испита заптивеност цилиндра.







Увођење у фазу развода радног тела,
коленастог вратила са брегастим
вратилом/осовином;
Подешавање зазора вентила;
Мерење компресије мотора
манометром;
Мерење заптивености цилиндра
уређајем за испитивање пропусности
цилиндра.












При обради појединих наставних јединица
користити паное, слике, цртеже;
Користити мултимедијалне презентације и
симулације рада појединих елемената и уређаја;
Приликом теоријске обраде користити уређаје и
опрему из радионице;
Инсистирати на повезивању претходно стечених
знања из основа машинста.
Ученике поделити у две групе;
У радионици показати увођење у фазу развода
радног тела, коленастог вратила са брегастим
вратилом/осовином, контрола и подешавање
зазора;
Показати испаван поступак мерења компресије
мотора манометром и дефинисање услова за
мерење;
Показати испаван поступак мерења заптивености
цилиндра уређајем за испитивање пропусности
цилиндра;
Саставити писани извештај о техничком стању
мотора са измереним мерним вредностима и
препорукама за даљи поступак ако мотор треба
довести у исправно стање;
На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава (8 часова)

практична настава (6 часова)
Место реализације наставе

кабинет за моторе са унутрашњим сагоревањем,
радионица
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

тест практичних вештина

самосталан практичан рад

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА




Стицање основних
теоретских знања о
системима на мотору
и њиховим
конструкционим
решењима.
Оспособљавање
ученика за мерење
притиска горива, уља
и подешавање угла
предпаљења и
предубризгавања.

Системи на мотору са унутрашњим сагоревањем
28 + 8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити
САДРЖАЈИ МОДУЛА
у стању да:

објасни системе и елементе

Систем за напајање горивом ото и дизел
система на мотору СУС;
мотора;

објасни начин рада појединих

Систем за хлађење мотора СУС;
уређаја и конструкциона

Систем за подмазивање мотора;
решења система.

Систем за паљење смеше код ото
мотора;

Начин паљења смеше код дизел мотора.

измери притиска горива код ото  Мерење притиска горива на
и дизел мотора;
нископритисној страни код ото и дизел

провери заптивеност и стање
мотора;
система за хлађење мотора;

Преглед и провера заптивености система

провери притисак уља и
за хлађење мотора, провера нивоа у
функционалност система за
експанзионом суду и концентрације
одвођење уљних пара;
расхладне течности према температури

подеси угао претпаљења и
замрзавања;
предубризгавања мотора.

Мерење притиска уља, провера
заптивености, стање издвајача уља из
система за одвођење уљних пара из
кућишта мотора;

Подешавање угла претпаљења код ото
мотора и угла предубризгавања код
дизел мотора.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА













При обради појединих наставних јединица користити
паное, слике, цртеже;
Користити мултимедијалне презентације и симулације
рада појединих елемената и система;
Приликом теоријске обраде користити уређаје и опрему из
радионице.
Ученике поделити у две групе;
У радионици показати правилно мерење притиска уља
искључиво на нископритисној страни код дизел мотора,
детаљан преглед и утврђивање стања система за хлађење и
подмазивање мотора;
Сваки ученик треба да самостално подеси угао
претпаљења код ото мотора, а код дизел мотора показати
поступак подешавања угла предубризгавањa;
Саставити писани извештај о изведеним мерењима и
подешавањима са закључком о затеченом стању и
извршеним подешавањима;
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава (28 часова)

практична настава (8 часова)
Место реализације наставе

кабинет за моторе са унутрашњим сагоревањем, радионица
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

тест практичних вештина

самосталан практичан рад

Корелација са другим предметима / модулима
–
–
–

Технички материјали
Основе практичних вештина
Физика

МОТОРНА ВОЗИЛА 1
1.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА

РАЗРЕД

Теоријска настава

II

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО

35

35

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА


Стицање теоријских знања о основним системима на моторним возилима.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

други
НАЗИВ МОДУЛА

Конструкција моторних возила и параметри безбедности
Кретачи и систем ослањања
Систем за управљање
Систем за кочење

Трајање модула
(часови)
4
11
10
10

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Стицање основних
теоретских знања о
концепцији градње
моторних возила и
параметрима
безбедности.

Конструкција моторних возила и параметри безбедности
4 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
САДРЖАЈИ МОДУЛА
 објасни положај уградње погонског агрегата као
 Концепција градње моторних и
и осталих агрегата на возилу;
прикључних возила;
 објасни параметре који утичу на безбедност
 Безбедност возила у саобраћају
учесника у саобраћају.
(активни, пасивни и каталитички
параметри безбедности).

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (4 часа)
Место реализације наставе
 учионица
Препоруке за реализацију наставе
 При обради појединих наставних
јединица користити паное, слике, цртеже,
моделе.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања
 активност на часу

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Стицање основних
теоретских знања о
врсти кретача,
пнеуматика и
елементима система
ослањања и вођења
точка.

Кретачи и систем ослањања
11 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
 опише разлику између погонског и вученог
точка;
 објасни врсте и начин обележавања пнеуматика;
 опише елементе механизма за вођење точка;
 објасни завојне опруге, објасни гибњеве и
еластичне ослонце за ограничење максималне
дужине хода точка;
 објасни хидрауличне и пнеуматске пригушиваче;
 опише начин рада стабилизирајуће полуге.








ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Кретачи моторних возила;
Точкови и пнеуматици;
Механизам за вођење точкова;
Еластични ослонци;
Елементи за пригушивање;
Стабилизатори.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (11 часова)
Место реализације наставе
 учионица
Препоруке за реализацију наставе
 При обради појединих наставних јединица
користити паное, слике, цртеже;
 Користити мултимедијалне презентације
и симулације рада појединих елемената и
система;
 Приликом теоријске обраде користити
уређаје и опрему из радионице.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања
 активност на часу

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Стицање основних
теоретских знања о
елементима система
управљања и њиховим
конструкционим
решењима.

Систем за управљање
10 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
 објасни како се остварује управљање моторним
возилом као и конструкциона решења система за
управљање.






ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Конструкциона решења
управљачких система;
Управљачки механизми;
Преносни механизми;
Постављање управљачких точкова.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (10 часова)
Место реализације наставе
 учионица
Препоруке за реализацију наставе
 При обради појединих наставних јединица
користити паное, слике, цртеже;
 Користити мултимедијалне презентације
и симулације рада појединих елемената и
система;
 Приликом теоријске обраде користити
уређаје и опрему из радионице.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања
 активност на часу

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Стицање основних
теоретских знања о
елементима система
за кочење и њиховим
конструкционим
решењима.

Систем за кочење
10 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
 објасни како се врши успоравање кретања и
заустављање моторних возила;
 опише основне елементе кочног система, њихов
начин рада и конструкциона решења.







ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Задаци и елементи кочног система;
Преносни механизми;
Кочнице;
Командни механизми;
Уређаји за регулацију и
испитивање кочних сила.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (10 часова)
Место реализације наставе
 учионица
Препоруке за реализацију наставе
 При обради појединих наставних јединица
користити паное, слике, цртеже;
 Користити мултимедијалне презентације
и симулације рада појединих елемената и
система;
 Приликом теоријске обраде користити
уређаје и опрему из радионице.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања
 активност на часу

Корелација са другим предметима / модулима
–
–
–
–

Технички материјали
Физика
Основе практичних вештина
Мотори са унутрашњим сагоревањем

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА
1.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА

РАЗРЕД

Теоријска настава

II

70

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО

35

105

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА



Стицање основних знања о електронским мерним инстгрументима и њиховој употреби;
Стицање основних појмова о електронским компонентама и њиховој примени.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

други
НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула
(часови)

Електрична мерења

50

Електроника

55

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Упознавање ученика
са принципом рада
електронских
инструмената и
њиховом применом.

Електрична мерења
50 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 објасни врсте грешака;
 опише прибор за мерења;
 објасни блок шему дигиталног
осцилоскопа, синронизацију и
вишеканални рад;
 објасни фреквенцијски компензовану
сонду и њену примену;
 објасни мерење и измери једносмерни и
наизменични напон и учестаност;
 објасни начин мерења учестаности
дигиталним фреквенцметром;
 објасни блок шему дигиталног мултиметра
и његову основну примену;
 објасни аналогно-дигиталну конверзију;
 објасни основни принцип мерења R, L и C;
 дефинише основна својства генератора
функција и његову блок шему;
 дефинише појам импулса и његове
параметре;
 измери параметре импулса.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА















Врсте грешака: грубе, случајне
и систематске. Апсолутна и
релативна грешка;
Стални и променљиви
отпорници, кондензатори,
калемови, извори напона,
трансформатори, итд.;
Блок шема дигиталног
осцилоскопа. Синхронизација.
Вишеканални рад.
Фреквенцијски компензована
сонда. Мерење једносмерног и
наизменичног напона и
учестаности осцилоскопом;
Дигитални фреквенцметри; блок
шема; тачност дигиталног
фреквенцметра;
Опште особине дигиталних
мултиметара; блок шема.
Аналогно-дигитална конверзија
методом двојне интеграције;
Основна својства генератора
функција; блок шема;
Појам импулса и примери
импулсних појава. Параметри
правоугаоног импулса. Идеални
и реални облик правоугаоног
импулса;
Мерење параметара импулса.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава (34 часа)

вежбе (16 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације
вежби.
Место реализације наставе
 учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Грешке објашњавати на примерима мерних уређаја
који не морају да буду електронски. Поред
објашњења апсолутне и релативне грешке урадити
и неколико простих задатака;
 Блок шему осцилоскопа дати у облику који ученици
могу да разумеју. Нагласити да се приликом мерења
нормално употребљава фреквенцијски
компензована сонда, а обична само у посебним
случајевима;
 Поновити основну дефиницију учестаности и
обjaснити њену примену код дигиталних
фреквенцметара;
 У блок шеми дигиталног мултиметра навести
претварање електричних величина у ниски
једносмерни напон. А/Д конверзију обрадити
помоћу блок шеме и таласних дијаграма;
 Код обраде мерења R,L и C обрадити само основни
принцип на основи фазорских дијаграма (без блок
шеме);
 Обраду генератора функција свести на објашњење
основних својстава и блок шеме;
 Импулсе обрађивати првенствено графички.
Дефинисати време успона, опадања и кашњења, а
њихово мерење показати на примеру.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања
 активност на часу
 праћење практичног рада
 самостални практични рад


Упознавање с
електронским мерним
инструментима и
њиховој употреби.









примени отпорник као реостат и
потенциометар;
подеси дигитални осцилоскоп и с њим
измери једносмерни и наизменични напон
и учестаност;
провери први и други Кирхофов закон у
колу наизменичне струје;
обави основна мерења (мерење
једносмерног и наизменичног напона,
једносмерне и наизменичне струје,
отпорности, капацитивности, испитивање
полупроводника и контаката) дигиталним
мултиметром;
измери параметре импулса.













Променљиви отпорник као
реостат и потенциометар;
Осцилоскопи;
Мерење једносмерног и
наизменичног напона
осцилоскопом; мерење
учестаности осцилоскопом;
Провера Првог Кирхофовог
закона у колу наизменичне
струје;
Провера Другог Кирхофовог
закона у колу наизменичне
струје;
Основна мерења дигиталним
мултиметром;
Испитивање полупроводника
дигиталним мултиметром;
Мерење времена успона,
опадања и кашњења ивице
импулса.





Почетак вежби може се одложити док се не пређе
потребно градиво;
Организовати их у циклусима од највише четири
вежби;
Једна вежба треба да траје два спојена – школска
часа и за то време треба да се заврше мерења,
снимања и да се заврши елаборат.

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА








Упознавање ученика
са полупроводницима,
PN спојем, диодама и
њиховом применом;
Упознавање ученика
са принципом рада
биполарних
транзистора и
МOSFET-ова и
њиховом применом у
прекидачима;
Упознавање ученика
са принципом рада
оптоелектронских
елемената и њиховом
применом;
Упознавање ученика
са бројним системима
и логичким колима.

Електроника
55 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 објасни кристалну структуру
полупроводника N и P типа;
 обасни формирање PN споја, директну и
инверзну поларизацију;
 објасни добијање диоде од PN споја, коло
за снимање карактеристика диоде,
карактеристике силицијумске диоде;
 опише принцип рада једностраног и
Грецовог усмерача без кондензатора и са
њим;
 објасни принцип рада биполарног
транзистора, струје кроз њега и фактор
струјног појачања;
 опише принцип рада МOSFET-а са
индукованим каналом;
 објасни транзистор, МOSFET и BIFET као
прекидач;
 опише принцип рада фотодиода,
фототранзистора, фотоотпорника,
светлећих диода и течних кристала;
 објасни бинарни и децимални бројни
систем као и претварање бројева из једног
у други;
 опише основне аритиметичке операције у
бинарном бројном сњистему;
 објасни основна и универзална логичка
кола.

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
 Кристална структура
полупроводника.
Полупроводници N и P типа;
 Образовање PN споја;
 Директно и инверзно
поларисани PN спој;
 Карактеристика PN споја;
 Пробој PN споја;
 Диоде;
 Једнострани усмерач;
 Грецов усмерач;
 Принцип рада транзистора на
моделу са заједничким
емитором;
 Основне компоненте струја у
транзистору. Коефицијент
струјног појачања;
 Принцип рада МOSFET-а са
индукованим каналом;
 Фотодиоде, фототранзистори
и фотоотпорници;
 Светлеће полупроводничке
диоде;
 Течни кристали;
 Бројни системи. Претварање
бројева из једног бројног
система у други. Основне
аритиметичке операције у
бинарном бројном систему;
 Основна и универзалана
логичка кола.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 теоријска настава (37 часова)
 вежбе (18 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације
вежби.
Место реализације наставе
 Учионица и лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
 На попчетку поновити грађу атома која је обрађена у
предмету Основе електротехнике у првом разреду;
 Структуру атома представљати у једној равни, али
нагласити да љуске имају облик лопте;
 Ковалентну везу поновити на основу стечених знања
из првог разреда;
 Такође, атоме полупроводника представити у једној
равни;
 Сва објашњења базирати на силицијуму као
полупроводнику, а германијум само напоменути;
 Приликом обраде усмерача цртати временске
дијаграме један испод другог;
 Принцип рада транзистора обрадити на моделу са
заједничким емитором;
 Обрадити принцип рада МOSFET-ова са
индукованим каналом на пресеку;
 Биполарни транзистор, МOSFET-а и BIFET као
прекидач обрадити уз погодан пример;
 Обрадити основни принцип рада оптоелектронских
елемената и навести њихову примену;
 Детаљно објаснити бинарни бројни систем, као и
претварање бројева из децималног бројног система у
бинарни и обрнуто; обрадити основне аритиметичке
операције у бинарном бројном систему;
 Логичке функције објаснити пмоћу прекидача.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања
 активност на часу
 праћење практичног рада
 самостални практични рад



Провера рада
електронских
компоненти у
електронским колима.






сними карактеристику диоде;
сними напоне код једностраног и Грецовог
усмерача;
провери биполарни транзистор и МOSFET
који раде као прекидачи;
провери основна и универзална логичка
кола.

Корелација са другим предметима / модулима
–
–
–

Основе електротехнике
Физика
Електрични и електронски системи








Снимање карактеристика
диоде;
Једнострани усмерач;
Грецов усмерач;
Биполарни транзистор као
прекидач;
МOSFET као прекидач;
Основна и универзална
логичка кола.





Почетак вежби може се одложити док се не пређе
потребно градиво;
Организовати их у циклусима од највише три вежбе;
Једна вежба треба да траје два спојена – школска часа
и за то време треба да се заврше мерења, снимања и
да се заврши елаборат.

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ НА ВОЗИЛИМА
1.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА

РАЗРЕД

Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО

II

140

420

60

620

III

217

372

90

679

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА


Оспособити ученика за обављање послова одржавања и отклањања неисправности на електричним и електронским системима возила.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

други
НАЗИВ МОДУЛА

Електричне инсталације и осветљење на возилима
Електричне машине на возилима
Системи паљења

Трајање модула (часови)
Т
56
44
24

Рачунарски управљачки систем и извршни елементи на возилима
Практична настава у блоку 1

16

УКУПНО:

140

Разред:

В

П
168
132
72

Б

48
60
420

60

трећи
Трајање модула (часови)

Електронски системи контроле рада бензинског мотора

Т
80

Електронски системи убризгавања дизел мотора

40

72

Системи стабилности, сигурности и комфора на возилима
Практична настава у блоку 2
УКУПНО:

97

162

217

В

П
138

372

Б

90
90

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Стицање теоретских
и практичних знања
из електричних
инсталација и
осветљења на
возилима.

Електричне инсталације и осветљење на возилима
224 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:

одабере електричне шеме, пронађе

Врсте електричних
квар и замени неисправан део
инсталација на возилима;
инсталације;

Проводници и избор пресека;

одабере врсту проводника и

Осигурачи на возилима;
одговарајући пресек на основу

Прекидачи и микропрекидачи
табела;
на возилима;

распознаје елементе инсталације,

Релеји на возилима;
провери исправност и изведе замену

Прибор за повезивање;
неисправних: осигурача, прекидача,

Симболи и означавање крајева
микропрекидача и релеја;
проводника;

провери исправност, врши

Електричне шеме
одржавање, пуњење и повезивање
карактеристичних система на
електрохемијских извора струје;
возилима;

користи, одржава пуњаче и стартере;  Електрохемијски извори

провери исправност и правилно
струје;
извeде замену фарова и сијалица;

Пуњачи и стартери;

користи уређај за подешавање

Нови системи батерија на
фарова и да правилно подеси фарове;
возилима;

провери и замени сигнално
Осветљење пута;
контролне лампе и инструменте.

Фарови за осветљење пута;

Светлосни и звучни сигнални
уређаји;

Контролно – сигналне лампе;

Контролни инструменти.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска настава ( 56 часова)

практична настава (168 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:

практичне наставе
Место реализације наставе

учионица- теоријска настава

радионица- практична настава
Препоруке за реализацију наставе

При обради појединих наставних јединица користити
паное, слике, цртеже, примерке
електроинсталационог материјала, прибора и
елемената. Користити мултимедијалне презентације и
симулације рада појединих елемената и система;

Користити расположиве софтверске пакете за
изучавање и читање електричних шема конкретних
система на возилима;

Приликом теоријске обраде пуњача и стартера,
користити уређаје и опрему из радионице;

Инсистирати на повезивању претходно стечених
знања из електротехнике;

Током изучавања електрохемијских извора посебну
пажњу посветити исправном руковању и одржавању,
као и предузимању посебних мера заштита;

Практичне садржаје ускладити са извођењем
теоријске наставе.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

тестове практичних вештина

активност на часу

самостални практични рад

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Стицање теоретских
и практичних знања
из електричних
машина на возилима.

Електричне машине на возилима
176 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

објасни конструкцију и принцип
рада машина за једносмерну струју;

објасни улогу, принцип рада,
конструкцију и врсте
електропокретача;

провери исправност, растави и
поправи електропокретач;

разуме конструкцију и принцип рада
специјалних машина на возилима;

изврши проверу исправности и
поправку специјалних машина на
возилу;

објасни конструкцију и принцип
рада машина за наизменичну струју;

изврши проверу исправности и
поправку алтернатора.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА














Основе машина једносмерне
струје;
Електропокретач (улога,
принцип рада, конструкција и
врсте) и електричне шеме веза;
Одржавање, оправка и
испитивање различитих врста
електропокретача;
Специјалне машине на
возилима (са сталним
магнетима, корачни мотор,
моментни мотор, импулсноуправљани мотор);
Одржавање, оправка и
испитивање специјалних
машина;
Основе машина наизменичних
струја;
Алтернатор (улога, принцип
рада, конструкција, регулатор)
и електричне шеме веза;
Одржавање, оправка и
испитивање алтернатора.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 теоријска настава (44 часа)
 практична настава (132 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Место реализације наставе
 учионица- теоријска настава
 радионица- практична настава
Препоруке за реализацију наставе

При обради појединих наставних јединица користити
паное, слике, цртеже, примерке електричних машина,
прибора и елемената. Користити мултимедијалне
презентације и симулације рада појединих елемената и
система;

Користити расположиве софтверске пакете за
изучавање и читање електричних шема конкретних
система са електричним машинама;

Приликом теоријске обраде користити уређаје и опрему
из радионице;

Инсистирати на повезивању претходно стечених знања
из електротехнике, електронике и мотора СУС;

Посебну пажњу посветити исправном руковању и
одржавању, као и предузимању посебних мера заштита;

Практичне садржаје ускладити са извођењем теоријске
наставе.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

тестове практичних вештина

активност на часу

самостални практични рад

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Стицање теоретских
и практичних знања
из батеријских
система паљења на
возилима.

Системи паљења
96 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

објасни конструкцију и принцип
рада покаже елементе и објасни
принцип рада батеријског система
паљења са механичким контактима;

изврши проверу исправности
примарног и секундарног струјног
кола система паљења са механичким
контактима;

објасни појам угла претпаљења и
улогу регулатора;

разликује елементе и принцип рада
транзисторског паљења са
механичким контактима;

изврши проверу исправности
комутатора;

разликује елементе и принцип рада
бесконтактног паљења са Холовим и
индуктивним давачем;

изврши проверу исправности и
замени неисправне елементе у
бесконтактним системима паљења;

објасни улогу и принцип рада свих
елемената система потпуног
електронског паљења возила;

изврши проверу исправности и
замени неисправне елементе у
потпуно електронском систему
паљења;

изведе дијагностику давача и
правилну замену.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА












Батеријски системи паљења
бензинских мотора;
Класични батеријски систем
паљења, угао претпаљења,
индукциони калем, свећице,
осцилограм високог и ниског
напона, недостаци;
Транзисторско паљење с
механичким контактима;
Бесконтактно, транзисторско
паљење са Холовим и
индуктивним давачем;
Потпуно електронско паљење,
електронска управљачка
јединица, регулација
детонације;
Давачи електронских система
паљења: броја обртаја,
притиска, температуре,
положаја лептира,
самопаљења;
Дијагноза система.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 теоријска настава (24 часа)
 практична настава (72 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 вежби, практичне наставе
Место реализације наставе
 учионица- теоријска настава
 радионица- практична настава
Препоруке за реализацију наставе

При обради појединих наставних јединица користити
паное, слике, цртеже, примерке батеријског система
паљења. Користити мултимедијалне презентације и
симулације рада појединих елемената и система;

Користити распопложиве софтверске пакете за
изучавање и читање електричних шема конкретних
система са електричним давачима, електронском
јединицом и извршним елементима;

Приликом теоријске обраде користити уређаје и опрему
из радионице;

Инсистирати на повезивању претходно стечених знања
из електротехнике, електронике, мотора СУС и
претходно обрађених модула овог предмета;

Практичне садржаје ускладити са извођењем теоријске
наставе, а у току мерења користити расположиве
осцилоскопе и дијагностичке инструменте
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

тестове практичних вештина

активност на часу

самостални практични рад

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Стицање теоретских
и практичних знања
везаних за
електронску
управљачку
јединицу и извршне
елементе на
возилима.

Рачунарски управљачки систем и извршни елементи на возилима
64 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити
САДРЖАЈИ МОДУЛА
у стању да:

објасни улогу, принцип рада и

Делови рачунарског
конструкцију управљачке
управљачког система;
јединице;

Електронска управљачка

објасни улогу, врсте, принцип
јединица;
рада и конструкцију основних

Услови употребе и структура
извршних елемената на возилу;
појединих система мерења и

упореди измерене електричне
регулације;
величине са референтним

Улазни сигнали, мерења;
вредностима извршних елемената  Обрада сигнала;
на возилима помоћу

Излазни сигнали, конверзија,
дијагностичких уређаја;
појачање;

изведе проверу електронске

Извршни елементи на возилима;
управљачке јединице и њених

Релеји и електромагнети;
излазних степена;

Бризгаљке;

изведе замену неисправних

Вентили за враћање издувних
извршних елемената.
гасова у усисну грану;

Регулатори притиска пуњења;

Самодијагностика система.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 теоријска настава (16 часова)
 практична настава (48 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичане наставе
Место реализације наставе
 учионица- теоријска настава
 радионица- практична настава
Препоруке за реализацију наставе

При обради појединих наставних јединица користити
паное, слике, цртеже, примерке електронских
управљачких јединица и извршних елемената. Користити
мултимедијалне презентације и симулације рада
појединих елемената и система;

Користити распопложиве софтверске пакете за
изучавање и читање електричних шема конкретних
система са електричним давачима, електронском
јединицом и извршним елементима;

Приликом теоријске обраде користити уређаје и опрему
из радионице;

Инсистирати на повезивању претходно стечених знања
из електротехнике, електронике, мотора СУС и
претходно обрађених модула овог предмета;

Практичне садржаје ускладити са извођењем теоријске
наставе, а у току мерења користити расположиве
осцилоскопе и дијагностичке инструменте.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

тестове практичних вештина

активност на часу

самостални практични рад

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА










Стицање практичних
знања из
електричних
инсталација и
осветљења на
возилима;
Стицање практичних
знања из
електричних машина
на возилима;
Стицање практичних
знања из система
паљења;
Стицање практичних
знања из рачунарскоуправљачких
система и извршних
елемената на
возилима;
Стицање практичних
знања из
организације рада
предузећа/сервиса.

Практична настава у блоку 1
60 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

објасни организацију
предузећа/сервиса, организацију
радног места, мере заштите на раду и
заштите околине;

изведе пријем возила и попуни
техничку документацију везану за
појединачну неисправност возила;

идентификује основне делове
бензинског мотора и уочи
карактеристичне кварове, а нарочито
кварове механичких делова који су
везани за дијагностику електронских
система мотора;

користи правилно дијагностичку
опрему и уређаје различитих
произвођача;

изврши самостално дијагностику
електричних и електронских уређаја
и система.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА



















Организација
предузећа/сервиса;
Организација радног места;
Спровођење мера заштите на
раду и заштита околине;
Пријем возила, попуњавање
документације и процена
проблема странке везане за
техничку неисправност возила;
Учествовање у растављању,
дефектацији и састављању
бензинског мотора;
Подешавање зазора вентила,
угла претпаљења и угла
предубризгавања;
Проучавање техничких
упутстава дијагностичке
опреме у сервису и начина
коришћења;
Дијагностика и отклањање
кварова на електричним
инсталацијама и осветљењу
возила;
Дијагностика и отклањање
кварова на светлосно-звучним
сигналним уређајима, као и
контролним инструментима;
Дијагностика и отклањање
кварова на електричним
машинама возила;
Дијагностика и отклањање
кварова возила са бензинским
мотором и батеријским
системима паљења.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 настава у блоку (60 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Место реализације наставе
 предузеће
 сервис
 школска радионица
Препоруке за реализацију наставе

Зависно од величине предузећа/сервиса организовати
практичну наставу тако да ученик у потпуности буде
упознат са организацијом рада у предузећу/сервису, да
се придржава мера заштите на раду и мера заштите
околине;

У првих неколико дана ученик треба да учествује у
пословима растављања, дефектације и састављања
бенизинких и дизел мотора у циљу допуњавања
наставних садржаја из предмета Мотори са
унутрашњим сагоревањем;

У другом делу прве недеље ученика треба детаљно
упознати са комплетном расположивом опремом и
дијагностичким уређајима којима сервис располаже;

У другој недељи ученик треба под надзором стручног
лица да учествује у дијагностици свих уређаја на
бензинским моторима;

За време рада ученик треба да води дневник рада са
описом извршених радова и својим запажањима;

Дневник рада прегледава и оцењује предметни
наставник, који је уједно и задужен за обилазак и
контролу извођења практичне наставе.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

дневник рада

активност на часусамостални практични рад

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА








Стицање теоретских
знања из
електронских система
убризгавања
бензинског мотора;
Стицање основних
теоретских знања из
комбинованих
електронских система
паљења и
убризгавања
бензинског мотора;
Стицање теоретских
и практичних знања
из електронских
система убризгавања
са гасом;
Стицање практичних
знања за замену и
потребна подешавања
појединачних
елемената система
убризгавања
бензинског мотора.

Електронски системи контроле рада бензинског мотора
218 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:
 разликује основне принципе
 Електронски системи
образовања смеше и убризгавања код
убризгавања горива бензинских
бензинског мотора;
мотора;
 објасни елементе и принцип рада
 Принципи образовања смеше и
механичког система убризгавања К,
зависност састава смеше од
KE-Jetronic;
режима рада мотора;
 изведе замену и потребна
 Основни принципи
подешавања појединачних елемената
убризгавања код бензинског
система К, KE-Jetronic;
мотора;
 објасни елементе и принцип рада
 Механички систем убризгавања
електронског система убризгавања L,
К-Jetronic;
LE, LH, Mono –Jetronic;
 Механичкo-електронски систем
 изведе замену и потребна
убризгавања КЕ-Jetronic;
подешавања појединачних елемената
 Електронски системи
система L, LE, LH, Mono –Jetronic;
убризгавања L, LE, LH, Mono објасни елементе и принцип рада
Jetronic;
комбинованог система паљења и
 Комбиновани системи паљења
убризгавања Motronic;
и убризгавања Motronic;
 изведе замену и потребна
 Електронски системи
подешавања појединачних елемената
убризгавања са гасом;
система Motronic;
 Издувни гасови, додатна
 објасни елементе и принцип рада
обрада, прописи, контрола и
електронског система гасних мотора;
тестирање;
 изведе замену и потребна
 Дијагностика и
подешавања појединачних елемената
самодијагностика система.
система гасних мотора;
 објасни прописе везане за издувне
гасове и њихову обраду;
 изведе контролу и тестирање уређајем
за испитивање издувних гасова.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 теоријска настава (80 часова)
 практична настава (138 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Место реализације наставе
 учионица- теоријска настава
 радионица- практична настава
Препоруке за реализацију наставе
 При обради појединих наставних јединица користити
паное, слике, цртеже, примерке електронских
управљачких јединица и извршних елемената;
 Користити мултимедијалне презентације и симулације
рада појединих елемената и система;
 Користити расположиве софтверске пакете за
изучавање и читање електричних шема конкретних
система са електричним давачима, електронском
јединицом и извршним елементима;
 Приликом теоријске обраде користити уређаје и
опрему из радионице;
 Инсистирати на повезивању претходно стечених
знања из електротехнике, електронике, мотора СУС и
претходно обрађених модула овог предмета;
 Практичне садржаје ускладити са извођењем теоријске
наставе, а у току мерења користити расположиве
осцилоскопе и дијагностичке инструменте.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања
 тестове практичних вештина
 активност на часу
 самостални практични рад

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Стицање
теоретских и
практичних знања
из електронских
система
убризгавања дизел
мотора.

Електронски системи убризгавања дизел мотора
112 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:

објасни елементе и принцип рада

Припрема смеше, убризгавање;
уређаја за убризгавање дизел мотора;  Уређај за убризгавање, опис,

изведе замену и потребна
конструкција и принцип рада;
подешавања појединачних елемената  Редне пумпе за убризгавање и
уређаја за убризгавање;
регулатори;

објасни елементе и принцип рада

Ротационе пумпе за убризгавање
редних и ротационих пумпи за
и регулатори;
убризгавање, као и њихових

Common Rail системи;
регулатора;

Систем јединачног бризгача
објасни елементе и принцип рада
Unit injector system (UIS);
Common Rail система, јединачне

Систем јединачне пумпе (Unit
пумпе и јединачног бризгача;
pump- UРS);

изведе замену и потребна

Давачи и извршни елементи на
подешавања појединачних елемената
дизел моторима;
система електронске регулације

Управљачка јединица;
дизел мотора;

Електронско управљање и

објасни основне елементе обраде
регулација рада дизел моторa;
издувних гасова и њихову контролу;

Електронска дијагноза и

измери састав издувних гасова са
самодијагноза система;
мерним уређајем за издувне гасове.

Издувни гасови, додатна обрада,
прописи, контрола и тестирање.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 теоријска настава (40 часова)
 практична настава (72 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Место реализације наставе
 учионица- теоријска настава
 радионица- практична настава
Препоруке за реализацију наставе

При обради појединих наставних јединица користити
паное, слике, цртеже, примерке електронских
управљачких јединица, давача и извршних елемената.
Користити мултимедијалне презентације и симулације
рада појединих елемената и система;

Користити расположиве софтверске пакете за
изучавање и читање електричних шема конкретних
система са електричним давачима, електронском
јединицом и извршним елементима;

Приликом теоријске обраде користити моторе, уређаје
и опрему из радионице;

Инсистирати на повезивању претходно стечених знања
из електротехнике, електронике, мотора СУС и
претходно обрађених модула овог предмета;

Практичне садржаје ускладити са извођењем теоријске
наставе, а у току мерења користити расположиве
осцилоскопе и дијагностичке инструменте.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

тестове практичних вештина

активност на часу

самостални практични рад

Назив модула:
Трајање модула:

Систем стабилности, сигурности и конфора на возилима
259 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

ЦИЉЕВИ МОДУЛА




Стицање
теоретских знања
из система
стабилности,
сигурности и
комфора на
возилима;
Стицање
практичних знања
за замену и
потребна
подешавања
појединачних
елемената система
стабилности,
сигурности и
комфора на
возилима.

























објасни основну проблематику стабилности и
управљивости возила на путу;
објасни намену, принцип рада и основне
компоненте антиблокирајућих система, система
за регулисање проклизавања погонских точкова
и система за регулисање динамике вожње;
изврши замену и потребна подешавања
појединачних елемената и уређаја
антиблокирајућих система, система за
регулисање проклизавања погонских точкова и
система за регулисање динамике вожње;
објасни основне елементе, принцип рада и
функцију система за сигурност путника у случају
судара;
изврши замену појединачних елемената и уређаја
система за сигурност путника у случају судара;
објасни основне елементе, принцип рада и
функцију система за надзор притиска у гумама;
изврши замену и потребна подешавања
појединачних елемената и уређаја система за
надзор притиска у гумама;
објасни основне елементе, принцип рада и
функцију система за заштиту од крађе возила;
изврши замену и потребна подешавања
појединачних елемената и уређаја система за
заштиту од крађе возила;
објасни основне елементе, принцип рада и
функцију антене, радиа, аудио и ТВ уређаја на
возилима;
изврши замену и потребна подешавања за
уградњу радиа, аудио и ТВ уређаја на возилима;
објасни основне елементе, принцип рада и
функцију система за аутоматско загревање
путничког простора;
изврши замену и потребна подешавања
појединачних елемената и уређаја система за
аутоматско загревање;
објасни основне елементе, принцип рада и
функцију клима уређаја на возилима;
изврши замену и потребна подешавања
појединачних елемената клима уређаја на
возилима;





















ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Основна проблематика
стабилности и
управљивости возила на
путу,
Намена, принцип рада,
основне компоненте и
дијагностицирање:
Класичних и
антиблокирајућих
система за кочење (ABS)
Система за регулисање
проклизавања погонских
точкова (ASR)
Система за регулисање
динамике вожње (ESP)
Систем за сигурност
путника у случају судара,
Систем за надзор
притиска у гумама
Систем за заштиту од
крађе,
Антена, радио, аудио и
ТВ уређаји на возилима,
Остали савремени
системи сигурности на
возилима,
Намена, принцип рада,
основне компоненте и
дијагностицирање
система за aутоматско
загревање путничког
простора,
Клима уређаји на
возилима
Остали савремени
системи комфора на
возилима.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 теоријска настава (97 часова)
 практична настава (162 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Место реализације наставе
 учионица- теоријска настава
 радионица- практична настава
Препоруке за реализацију наставе

При обради појединих наставних јединица
користити паное, слике, цртеже, примерке
електронских управљачких јединица и извршних
елемената појединих система;

Користити мултимедијалне презентације и
симулације рада појединих елемената и система;

Користити распопложиве софтверске пакете за
изучавање и читање електричних шема
конкретних система са електричним давачима,
електронском јединицом и извршним елементима;

Приликом теоријске обраде користити возила,
уређаје и опрему из радионице;

Инсистирати на повезивању претходно стечених
знања из електротехнике, електронике, мотора
СУС и претходно обрађених модула овог
предмета;

Практичне садржаје ускладити са извођењем
теоријске наставе, а у току мерења користити
расположиве осцилоскопе и дијагностичке
инструменте.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

тестове практичних вештина

активност на часу

самостални практични рад

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Стицање
практичних знања
из електронских
система контроле
рада бензинског
мотора,
убризгавања дизел
мотора и система
стабилности,
сигурности и
комфора на
возилима.

Практична настава у блоку 2
90 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

објасни организацију предузећасервиса, организацију радног места,
мере заштите на раду и заштите
околине;

изврши пријем возила и попуни
техничку документацију везану за
поједину неисправност возила;

користи дијагностичку опрему и
уређаје различитих произвођача;

изведе дијагностику електричних и
електронских уређаја на возилима.


















ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Организација предузећа –
сервиса;
Организација радног места;
Спровођење мера заштите на
раду и заштита околине;
Пријем возила, попуњавање
документације и процена
проблема странке везане за
техничку неисправност возила;
Проучавање техничких
упутстава дијагностичке опреме
у сервису и начина коришћења;
Дијагностика и отклањање
кварова на елементима
електронских система
убризгавања ото мотора;
Дијагностика и отклањање
кварова на електронским
елементима убризгавања дизел
мотора;
Дијагностика и отклањање
кварова на елементима система
стабилности возила;
Дијагностика и отклањање
кварова на елементима система
сигурности возила;
Дијагностика и отклањање
кварова на елементима система
комфора возила.

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 настава у блоку ( 90 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Место реализације наставе
 предузеће
 сервис
 школска радионица
Препоруке за реализацију наставе

Зависно од величине предузећа-сервиса
организовати практичну наставу тако да ученик у
потпуности буде упознат са организацијом рада у
предузећу-сервису, да се придржава мера заштите на
раду и мера заштите околине;

У провој недељи ученика треба детаљно упознати са
комплетном расположивом опремом и
дијагностичким уређајима којима сервис располаже;

У другој и трећој недељи ученик треба под надзором
стручног лица да учествује у дијагностици свих
уређаја на возилима;

За време рада ученик треба да води дневник рада са
описом извршених радова и својим запажањима;

Дневник рада прегледава и оцењује предметни
наставник, који је уједно и задужен за обилазак и
контролу извођења практичне наставе.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

дневник рада тестове знања

активност на часу

Корелација са другим предметима / модулима
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Технички материјали
Основе практичних вештина
Мотори са унутрашњим сагоревањем
Основе електротехнике
Електрична мерења и електроника
Моторна возила 1
Моторна возила 2
Нове технологије у аутомобилској индустрији
Рачунарство и информатика
Физика
Математика
Страни језик

Назив предмета:

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Годишњи фонд часова:

62

Разред:

трећи
Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања;
Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у
складу са тим;
3. Развијање пословног и предузетничког начина мишљења;
4. Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији;
5. Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање);
6. Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме;
7. Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу;
8. Развијање основе за континуирано учење;
9. Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже.
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
наведе адеквадтне примере предузетништва из  Појам, развој и значај
На почетку теме ученике упознати са
локалног окружења;
предузетништва;
циљевима и исходима наставе / учења, планом
наведе карактеристике предузетника;
 Профил и карактеристике
рада и начинима оцењивања.
објасни значај мотивационих фактора у
успешног предузетникa;
предузетништву;
 Мотиви предузетника;
Облици наставе
доведе у однос појмове иновативнност,
 Технике и критеријуми за
Предмет се реализује кроз следеће облике
предузимљивост и предузетништво;
утврђивање предузетничких
наставе:
препозна различите начине отпочињања посла
предиспозиција.
 Вежбе (62 часа)
у локалној заједници.
Место реализације наставе
 Настава се реализује у учионици или у
одговарајућем кабинету
примени креативне технике избора, селекције  Трагање за пословним идејама;
и вредновања пословних идеја;
 Процена пословних могућности
Методе рада:
препозна садржај и значај бизнис плана;
за нови пословни подухват;
Радионичарски
истражи међусобно деловање фактора који
 swot анализа;
(све интерактивне методе рада)
утичу на тржиште: цена, производ, место,
 Структура бизнис плана и
промоција и личност;
маркетинг плана као његовог
Подела одељења на групе
прикупи и анализира информације о тржишту
делa;
Одељење се дели на 2 групе
и развија индивидуалну маркетинг
 Елементи маркетинг микса
стратегију;
(5П) – (производ/услуга, цена,
Препоруке за реализацију наставе
развије самопоуздање у спровођењу
канали дистрибуције,
теренских испитивања;
промоција, личност);
Предузетништво и предузетник: Дати пример
успешног предузетника и/или позвати на час госта –
самостално изради маркетинг плана у
 Рад на терену-истраживање
предузетника који би говорио ученицима о својим
припреми бизнис плана;
тржишта;
искуствима или посета успешном предузетнику;
презентује маркетинг план као део сопственог  Презентација маркетинг плана
бизнис плана.
за одабрану бизнис идеју.
1.
2.

Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉ

Предузетништво и
предузетник













Развијање и процена пословних
идеја, маркетинг план

Разумевање појма и
значаја
предузетништва;
Препознавање
особености
предузетника.





Развијање
способности за
уочавање,
формулисање и
процену пословних
идеја;
Упознавање
ученика са
елементима
маркетинг плана;
Развијање смисла за
тимски рад.











Управљање и организација,
правни оквир за оснивање и функционисање делатности









Економија пословања, финасијски план







Упознавање
ученика са
суштином основних
менаџмент
функција и
вештина;
Упознавање
ученика са
специфичностима
управљања
производњом/услуг
ама и људским
ресурсима;
Упознавање
ученика са значајем
коришћења
информационих
технологија за
савремено
пословање;
Давање основних
упутстава где доћи
до неопходних
информација.




Разумевање значаја
биланса стања,
биланса успеха и
токова готовине као
најважнијих
финансијских
извештаја у бизнис
плану;
Препознавање
профита/добити као
основног мотива
пословања;
Разумевање значаја
ликвидности у
пословању
предузећа.

























наведе особине успешног менаџера;
објасни основе менаџмента
услуга/производње;
објасни на једноставном примеру појам и
врсте трошкова, цену коштања и инвестиције;
израчуна праг рентабилности на једноставном
примеру;
објасни значај производног плана и изради
производни план за сопствену бизнис идеју у
најједноставнијем облику ( самостално или уз
помоћ наставника);
увиђа значај планирања и одабира људских
ресурса за потребе организације;
користи гантограм;
објасни значај информационих технологија за
савремено пословање;
схвати важност непрекидног иновирања
производа или услуга;
изабере најповољнију организациону и правну
форму привредне активности;
изради и презентује организациони план за
сопствену бизмис идеју;
самостално сачини или попуни основну
пословну документацију.



састави биланс стања на најједноставнијем
примеру;
састави биланс успеха и утврди пословни
резултат на најједноставнијем примеру;
направи разлику између прихода и расхода с
једне стране и прилива и одлива новца са
друге стране на најједноставнијем примеру;
наведе могуће начине финансирања сопствене
делатности;
се информише у одговарајућим
институцијама о свим релевантним питањима
од значаја за покретање бизниса;
идентификује начине за одржавање
ликвидности у пословању предузећа;
састави финансијски план за сопствену бизнис
идеју самостално или уз помоћ наставника;
презентује финансијски план за своју бизнис
идеју.




















Менаџмент функције
(планирање, организовање,
вођење и контрола);
Појам и врсте трошкова, цена
коштања;
Инвестиције;
Преломна тачка рентабилности;
Менаџмент производње управљање производним
процесом/услугом;
Управљање људским
ресурсима;
Управљање временом;
Инжењеринг вредности;
Информационе технологије у
пословању;
Правни аспект покретања
бизниса.

Биланс стања;
Биланс успеха;
Биланс токова готовине (cash
flow);
Извори финансирања;
Институције и инфраструктура
за подршку предузетништву;
Припрема и презентација
финансијског плана.

Развијање и процена пословних идеја,
маркетинг план: Користити олују идеја и
вођене дискусије да се ученицима помогне у
креативном смишљању бизнис идеја и одабиру
најповољније. Препоручити ученицима да
бизнис идеје траже у оквиру свог подручја
рада али не инсистирати на томе.Ученици се
дела на групе окупљене око једне пословне
идеје у којима остају до краја. Групе ученика
окупљене око једне пословне идеје врше
истраживање тржишта по наставниковим
упутствима. Пожељно је организовати посету
малим предузећима где ће се ученици
информисати о начину деловања и опстанка
тог предузећа на тржишту.
Управљање и организација:
 Препоручене садржаје по темама ученик
савладава на једноставним примерима уз
помоћ наставника;
 Методе рада :
Мини предавања
Симулација
Студија случаја
Дискусија
 Давати упутстава ученицима где и како да
дођу до неопходних информација.
Користити сајтове за прикупљање
информација (www.apr.gov.rs.,
www.sme.gov.rs. и други).
 Основна пословна документација: CV,
молба, жалба, извештај, записник…;
 Посета социјалним партнерима на
локалном нивоу (општина, филијале
Националне службе за запошљавање,
Регионалне агенције за развој малих и
средњих предузећа и сл.).
Економија пословања, финасијски план
Користити формулар за бизнис план
Националне службе запошљавања;
 Користити најједноставније табеле за
израду биланса стања, биланса успеха и




Ученички пројект-презентација пословног плана



Оспособити
ученика да разуме и
доведе у везу све
делове бизнис
плана;
Оспособљавање
ученика у
вештинама
презентације бизнис
плана.





самостално или уз помоћ наставника да
повеже све урађене делове бизнис плана;
изради коначан (једноставан) бизнис план за
сопствену бизнис идеју;
презентује бизнис план у оквиру јавног часа
из предмета предузетништво.

Корелација са другим предметима / модулима
– Сви стручни предмети




Израда целовитог бизнис плана
за сопствену бизнис идеју
Презентација
појединачних/групних бизнис
планова и дискусија’.




биланса новчаних токова;
Обрадити садржај на најједноставнијим
примерима из праксе
Методе рада:
Мини предавања
Симулација
Студија случаја
Дискусија

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност ученика на часу
 редовност и прегледност радне свеске
 домаће задатке
 тестове знања
 израду практичних радова
(маркетинг,организационо-производни и
финансијски план)
 израду коначне верзије бизнис плана
 презентацију
Оквирни број часова по темама
Предузетништво и предузетник (6 часова
вежби)
 Развијање и процена пословних идеја,
маркетинг план (16 часова вежби)
 Управљање и организација (20 часова
вежби)
 Економија пословања (12 часова вежби)
 Ученички пројект – презентација пословног
плана (8 часова вежби)


Б2: СТРУЧНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
МОТОРНА ВОЗИЛА 2
1.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА

РАЗРЕД

Теоријска настава

II

Вежбе

Практична настава

35

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО
35

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА


Стицање теоријских знања о основним системима за пренос снаге са мотора на точкове.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

други
НАЗИВ МОДУЛА

Елементи за преузимање снаге
Мануелна промена степена преноса
Аутоматска промена степена преноса
УКУПНО:

Трајање модула (часови)
Т
5
16
14
35

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Стицање теоретских
знања о преузимању
динамичког обртног
момента са замајца
мотора.

Елементи за преузимање снаге
5 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

објасни намену и функцију замајца са
пригушивачем торзионих осцилација,
опружних елемената квачила, потисне плоче и
потисног лежаја, преносног механизма команде
квачила;

објасни намену и функцију импелера, турбине,
радног/погонског кола турбине, закључавање
претварача при константној брзини возила.




ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Механизам квачила са сувом
фрикционом плочом;
Хидродинамички претварач
обртног моментa.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:

теоријска настава (5 часова)
Место реализације наставе

учионица
Препоруке за реализацију наставе

При обради појединих наставних
јединица користити паное, слике,
цртеже;

Користити мултимедијалне
презентације и симулације рада
појединих елемената и система;

Приликом теоријске обраде користити
уређаје и опрему из радионице.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

активност на часу

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Стицање теоретских
знања о
функционисању
мануелног мењачког
преносника са
главним и
диференцијалним
преносником.

Мануелна промена степена преноса
16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

објасни намену и функцију погонског и
гоњеног вратила, начин улежиштења вратила и
везе парова зупчаника на вратилу;

опише начин синхронизације и промене
степена преноса и улогу канџасте спојнице;

опише начин покретања виљушке канџастих
спојница и обезбеђење против укључивања
више од једног степена преноса;

објасни улогу главног и диференцијалног
преносника.







ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Погонско и гоњено вратило;
Парови зупчаника и њихови
преносни односи;
Синхронизовање и укључивање
степена преноса;
Полужни механизми за избор и
промену степена преноса;
Главни преносник и
диференцијални преносник.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:

теоријска настава (16 часова)
Место реализације наставе

учионица
Препоруке за реализацију наставе

При обради појединих наставних
јединица користити паное, слике,
цртеже;

Користити мултимедијалне презентације
и симулације рада појединих елемената и
система;

Приликом теоријске обраде користити
уређаје и опрему из радионице.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

активност на часу

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Стицање теоретских
знања о
функционисању
полуатоматских и
потпуно аутоматских
мењачких
преносника.

Аутоматска промена степена преноса
14 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

објaсни начин рада и специфичности
конструкције полуатоматских, потпуно
аутоматских и електронски управљаних
мењачких преносника.





ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Полуаутоматски мењачки
преносници;
Потпуно аутоматизовани
мењачки преносници;
Електронско управљање
мењачког преносника са
двоструким квачилом (DCT/DSG)
и са континуалном променом
степена преноса (CVT).

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:

теоријска настава (14 часова)
Место реализације наставе

учионица
Препоруке за реализацију наставе

При обради појединих наставних
јединица користити паное, слике,
цртеже;

Користити мултимедијалне презентације
и симулације рада појединих елемената и
система;

Приликом теоријске обраде користити
уређаје и опрему из радионице.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:

праћење остварености исхода

тестове знања

активност на часу

Корелација са другим предметима / модулима
–
–
–
–
–
–
–
–

Технички материјали
Физика
Основе електротехнике
Основе практичних вештина
Електрични и електронски системи на возилима
Моторна возила 1
Мотори са унутрашњим сагоревањем
Електрична мерења и електроника

Назив предмета:

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У АУТОМОБИЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ

Годишњи фонд часова:

31

Разред:

трећи

Циљеви предмета:

1.

ТЕМА

ЦИЉ

Нове технологије
из области
контроле рада
бензинских и дизел
мотора

Нове технологије
из области
хемијских извора
струје моторног
возила

Нове технологије
из области
електричних
машина моторног
возила

Нове технологије из
области електричних
инсталација и
светлосних група









Стицање основних
теоретских знања из
области нових
технологија код
електричних
инсталација и
светлосних група.



Стицање основних
теоретских знања из
области нових
технологија
електричних
машина моторног
возила.



Стицање основних
теоретских знања из
области нових
технологија
хемијских извора
струје моторног
возила.



Стицање основних
теоретских знања из
области нових
технологија
контроле рада
бензинских и дизел
мотора.

Стицање знања о новим технологијама у аутомобилској индустрији.
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
објасни нове технологије у области
електричних инсталација и осветљења
моторног возила.

објасни нове технологије у области
електричних машина моторног возила.

објасни нове технологије у области хемијких
извора струје моторног возила.

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Комуникација између рачунара
преко оптичких влакна,
предности, принцип основне
карактеристике;
 Нови типови сијалица, ЛЕД
диоде као компоненте
светлосне групе;
 Контрола рада светала и
комфорне електронике.








објасни нове технологије у области
електронских система контроле рада
бензинских и дизел мотора.






Интеграција електропокретача
и алтернатора у један склоп.
Карактеристике интегрисане
машине, предности и мане.

Нове врсте батерија за моторна
возила Li-Ion, NiMh.
Карактеристике у
експлоатацији;
Повећање напона напајања,
предности.

СУС мотори хибридних погона,
радне карактеристике;
Мотори са алтернативним
горивима, алкохол, водоник.
Мотори на природни гас;
Мотори променљивог хода
отварања вентила.

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (31 час)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици



Препоруке за реализацију наставе
У настави користити унапред припремљени
материјал који се дели ученицима;
 Користити презентације са рачунара;
 Применити активне методе учења;
 Користити наведеу литературу.


Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања
 тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
Нове технологије из области електричних
инсталација и светлосних група (3 часа)
 Нове технологије из области електричних
машина моторног возила (2 часа)
 Нове технологије из области хемијских
извора струје моторног возила (3 часа)
 Нове технологије из области контроле рада
бензинских и дизел мотора (10 часова)
 Нове технологије из области алтернативних


Нове технологије
из области
алтернативних
погона моторног
возила
Нове технологије
из области
електричних
система
стабилности и
сигурности
Нове
технологије
из области
система
преноса
снаге
Нове технологије
из области
комфора и
информатичких
технологија у
домену моторног
возила

Стицање основног
теоретског знања из
области
алтернативних
погона моторног
возила.



Стицање основног
теоретског знања из
области
електричних
система
стабилности и
сигурности.





Стицање основног
теоретског знања из
области система
преноса снаге.



Стицање основног
теоретског знања из
области комфора и
информатичких
технологија у
домену моторног
возила.





објасни технологије у области алтернативних
погона моторног возила.



Хибридни погон , компоненте,
карактеристике у вожњи,
одржавање;
Електромоторни погон возила ,
компоненте, економичност,
разлози увођења и мане.

објасни нове технологије у области
електричних система стабилности и
сигурности.





објасни нове технологије у области система
преноса снаге.



Систем мењача са дуплим
квачилом, преднсти, механиака
управљање.



објасни нове технологије у области комфора
комфора и информатичких технологија у
домену моторног возила.



Интернет конекција моторног
возила. ГПС комуникација,
предности и ограничења.

Корелација са другим предметима / модулима
–
–
–
–



Мотори са унутрашњим сагоревањем
Електрични и електронски системи на возилима
Моторна возила 1
Моторна возила 2



Систем аутоматског управљања
моторног возила елементи;
Систем превенције судара,
елементи.





погона моторног возила (6 часова)
Нове технологије из области електричних
система стабилности и сигурности (2 часа)
Нове технологије из области система
преноса снаге (3 часа)
Нове технологије из области комфора и
информатичких технологија у домену
моторног возила (2 часа)

ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА

Подручје рада:
Област:
Образовни профил:
Трајање образовања:

Електротехника
Аутоелектричар
три године

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:
Циљ стручног образовања за образовни профил АУТОЕЛЕКТРИЧАР је оспособљавање ученика за сервисирање,
одржавање, проверу исправности, поправку и замену електричних и електронских уређаја и система на возилима.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања,
стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:
• примену теоријских знања у практичном контексту;
• ефикасан рад у тиму;
• преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
• благовремено реаговање на промене у радној средини;
• препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
• примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
• примену мера заштите животне средине у процесу рада;
• употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и
свакодневном животу.

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:
Стручне
компетенције
Поставља
електричне
инсталације и
мрежну опрему на
возилима

Проналази и
отклања кварове на
инсталацијама и
мрежној опреми
возила

Знања

Вештине

Ставови

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да:
• наведе врсте и елементе
• израђује електричне инсталације
• савесно, одговорно,
електричних инсталација и
на основу електричних шема
уредно и прецизно
мрежне опреме
• постави и повеже електричне и
обавља поверене
• разликује врсте електричних
електронске уређаје на
послове
симбола
• испољи љубазност,
инсталације
• објасни начин постављања
• провери исправност постављене
комуникативност,
електричне инсталације на
електричне инсталације
предузимљивост,
возила
• употреби одговарајући алат и
ненаметљивост и
• разликује врсте и објасни
уређаје за израду и постављање
флексибилност у односу
начине употребе алата и уређаја
електричних инсталација и
према клијентима и
за израду и постављање
мрежне опреме
сарадницима
електричних инсталација и
• ефикасно организује
мрежне опреме
време
• објасни поступке и правила
• испољи позитиван однос
повезивања електричних и
према значају
електронских уређаја на
функционалне и
инсталације
техничке исправности
алата, инструмената,
• разликује врсте и објасни
• утврђује неисправности на
прибора и опреме
индикаторе неисправности на
електричној инсталацији и
• се придржава упутстава
електричној инсталацији и
мрежној опреми коришћењем
и процедура
мрежној опреми
специјализованих софтвера
произвођача при
• отклања неисправности на
• образложи могуће узроке
уградњи и одржавању
неисправности инсталација и
електричној инсталацији и
мрежној опреми по процедури из • испољи позитиван однос
мрежне опреме
према професионалнософтвера
етичким нормама и
• примени испитне и мерне
вредностима
технике
• употреби одговарајући алат и
опрему за рад на електричној
инсталацији и мрежној опреми
• рукује возилом на прописан
начин у току извођења поправке

Стручне
компетенције

Знања

Вештине

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да:
• наведе врсте и објасни начин
• скине и постави електричне и
рада електричних и
електронске уређаје на возила
електронских уређаја на
• утврди и отклони квар на
возилима
електричним уређајима возила
• објасни поступке утврђивања
• рукује возилом на прописан
неисправности и начине
начин у току извођења поправке
њиховог отклањања
• објасни процедуре скидања и
постављања електричних и
електронских уређаја на возила
• објасни значај периодичности и
захтевности одржавања
електричних и електронских
уређаја на возилима
Модификује и
• одреди врсте електричних и
• одреди начин и место за
надограђује
електронских система за
модификацију/надоградњу
електричне и
модификацију или надоградњу
електричних и електронских
електронске
на возилима
система на возилима према
• објасни начин рада и поступака
системе на
техничком упутству произвођача
уградње, повезивања и
возилима
• угради, повеже и подеси додатну
подешавања додатне
електричну и електронску
електричне опреме
опрему на возилима
• објасни поступке утврђивања
• утврди и отклони квар на
неисправности на додатној
додатној електричној и
опреми и начини њиховог
електронској опреми
отклањања
Обави контролу
• наведе стандарде квалитета
• испитује и калибрише уређаје и
квалитета
који се примењују у
опрему према утврђеним
аутоелектричарској пракси и
извршених
прописима и динамици
објасни њихов значај
аутоелектричарских
• провери функције свих уређаја
радова у складу са
након интервенције
• образложи значај провере
нормативима и
квалитета урађеног посла
• обави пробну вожњу
другим прописима
• разликује прописе о гаранцији
• води прописану документацију о
извршене услуге
извршеним радовима
• објасни значај примене прописа • сортира и одлаже отпатке на
из области заштите животне
одговарајући начин у процесу
средине
рада
Планира и
• објасни принципе организације
• комуницира са клијентом о
организује
рада
неисправности на возилу
• опише организационе шеме
аутоелектричарске
• отвара радни налог
производних погона, аутокућа и • утврди процедуру рада на основу
послове
аутосервиса
испитног протокола из
информационог система, за
• наведе принципе и елементе
конкретно возило
планирање сопственог рада
• објасни начине складиштења
• припреми радно место и
резервних делова, основне и
техничку документацију
додатне електро опреме
• одреди потребан материјал,
• разликује врсте техничке
резервне делове и време израде
• обрачуна услугу
документације
• наведе врсте и објасни намену и • примени савремена средства
могућности средстава за рад
комуникације
(инструмената и алата)
• ради у тиму
• наведе елементе и образложи
• одржава средства за рад
начин обрачуна цена услуга
• примени заштитна средства и
• објасни основне принципе
опрему при раду
предузетништва
• објасни правила пружања прве
помоћи
• објасни значај примене прописа
из области безбедности,
заштите здравља на раду,
противпожарне заштите
Одржава, испитује,
поправља и
замењује
електричне и
електронске уређаје
на возилима

Ставови

Стручне
компетенције
Води
документацију
аутоелектричарских
радова

Знања

Вештине

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да:
• разликује врсте радне и
• попуњава радни налог, извештај
сервисне документације
о кваровима, извештај о утрошку
материјала, резервних делова
• попуњава сервисне књиге
корисника и гаранције
• попуњава дневник рада
• користи информатичка средства

Ове мултифункционалне способности ће бити резултат:
• флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације;
• заједничког рада наставника и ученика у свим предметима и модулима;
• примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања и вештина у настави.

Ставови

I Наставни план - АУТОЕЛЕКТРИЧАР
I РАЗРЕД

недељно
Т
В
ПН
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Српски језик и књижевност
1.1
____________језик и књижевност
2.
Српски језик као нематерњи језик
3.
Страни језик I
4.
Физичко васпитање
5.
Математика
6.
Историја
7.
Рачунарство и информатика
8.
Географија
9.
Екологија и заштита животне средине
10.
Устав и права грађана
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
11.
Физика
12.
Tехнички материјали
13.
Техничко цртање
14.
Основе практичних вештина
15.
Основе електротехнике
16.
Мотори са унутрашњим сагоревањем
17.
Моторна возила 1
18.
Електрична мерења и електроника
19.
Електрични и електронски системи на возилима
20.
Предузетништво
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Грађанско васпитање / Верска настава
2.
Изборни предмети према програму образовног профила

Укупно А1+A2+Б
Укупно

11
3

2

0

2
2
2
2

Т
407
111

74

Б
0

2

недељно
Т
В
ПН
8
2

0

0

2
2
2

Т
280
70

годишње
В
ПН
0

0

III РАЗРЕД

Б
0

недељно
Т
В
ПН
9
2

0

0

Т
279
62

годишње
В
ПН
0

0

УКУПНО
Б

Т

В

годишње
ПН

Б

Σ

0

966
243

74

0

0

1040
243

70
70
70

1
2
1

31
62
31

175
206
175
74

315

1
1
1
7

31
31
31
217

31
31
31
865
74
74

7

333
74
74

74

259

0

9

1

12

35

420

60

2

12

62

372

90

1
1

1
1

0

0

21

4
32

7

171

37
37

37

2

70

1
2
4

35
70
140

37

0

150

222

222
111
74

1051

37

37
6

175
206
175
74
74
31
31
31

74

74

1
3
2

0

II РАЗРЕД

74
74
74
74
2

9
2
2

годишње
В
ПН

0

777 148 259
1184

1
12

0

2
1
1

0

0

19

1
32

0

70
35
35

35
420
0

0

60
0

12 665 35 420 60
1180

7
2
1
1

18

12
2
0

2
32

0

217
62
31
31

372
62
0

0

90
0

181
74
35
70
357
169
103
66

12 558 62 372 90 2000
1082

37
37
35
62
0

245

792

150

0

0

1051
3446

150

2237
74
74
37
222
218
111
35
105
1299
62
169
103
66

3446

Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила
Рб

Листа изборних предмета

РАЗРЕД
I

II

III

Стручни предмети* - ОБАВЕЗНО СЕ БИРА БАР У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ
1.

Моторна возила 2

2.

Нове технологије у аутомобилској индустрији

1
1

Општеобразовни предмети
1.

Страни језик

1

1

2.

Изабрани спорт

1

1

1

3.

Историја (одабране теме)

4.

Етика

1

5.

Логика

1

6.

Математика

7.

Индустријска географија

1

1

8.

Ликовна култура

1

1

9.

Музичка култура

1

1

10.

Биологија

1

1

1

1

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године
I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

УКУПНО
часова

Час одељенског старешине

до 74

до 70

до 62

до 198

Додатни рад *

до 30

до 30

до 30

до 120

Допунски рад *

до 30

до 30

до 30

до 120

Припремни рад *

до 30

до 30

до 30

до 120

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада
Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима

Екскурзија

I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

2-3 дана

2-3 дана

3-4 дана

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе

2 часа недељно

Трећи страни језик

2 часа недељно

Други предмети *

1-2 часа недељно

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго)

30-60 часова годишње

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге

15-30 часова годишње

Културна и јавна делатност школе

2 радна дана

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су
утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по
програмима који су претходно донети.

Остваривање школског програма по недељама
I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

Разредно-часовна настава

37

35

31

Менторски рад (настава у блоку, пракса)

0

2

3

Обавезне ваннаставне активности

2

2

2

Завршни испит

3

Укупно радних недеља

39

39

39

Подела одељења у групе
разред

годишњи фонд часова

I

предмет / модул

вежбе

Рачунарство и информатика

74

Техничко цртање

37

Основе практичних вештина
Основе електротехнике

II

III

настава у блоку

број ученика у
групи - до
12
12

222

12

37

Мотори са унутрашњим сагоревањем
Електрична мерења и електроника

практична
настава

12
12

37
35

12

Електрични и електронски системи на возилима

420

60

12

Електрични и електронски системи на возилима

372

90

12

Предузетништво

62

12

Назив предмета: српски језик и
књижевност (обавезни предмет)
Годишњи фонд часова: 105
(месар, прерађивач млека,
пекар)
Разред: први, трогодишње
школовање
ТЕМА
Увод у
проучавање
књижевног
дела

ЦИЉ
• Увођење
ученика у свет
уметничког дела
и књижевност
као науку и
уметност

•
•
•
•
•
•
•

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
разликује врсте уметности и њихова изражајна
средства
објасни појам и функцију књижевности,
међусобну повезаност уметности
наведе научне дисциплине које се баве
проучавањем књижевности
увиђа разлику између усмене и писане
књижевности
разликује књижевне родове и врсте
одреди тему, мотив, сиже, фабулу, лик и идеју у
књижевном делу
износи своје запажање о књижевном делу

•
•
•
•

•

•
•
Књижевност
старог века

• Упознавање
ученика са
митологијом,
репрезентативни
м делима старог
века и њиховим
значајем за
развој европске
културе

• објасни значај митологије за античку
књижевност и развој европске културе
• наведе имена аутора, називе обрађених дела и
класификује их по културама којима припадају,
књижевним родовима и врстама
• објасни универзалне поруке књижевности старог
века

•

•

•
•
•
•

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Врсте уметности, подела
уметности
Књижевност као уметност,
књижевност и друге уметности
Историја књижевности, теорија
књижевности, књижевна критика
Структура лирског књижевног
дела: народна лирска песма и
уметничка лирска песма по
избору
Структура епског дела: епска
народна песма (предлог
„Кнежева вечера“), приповетка
по избору и роман (предлог
Драгослав Михаиловић „Кад су
цветале тикве“)
Структура драмског дела: драма
по избору
Процена остварености исхода тест
Сумерско-вавилонска
књижевност: Еп о Гилгамешу
(анализа одломка)
Митови: о Танталу, Сизифу,
Нарцису; митови о Троји:
Парисов суд, Одисеј и Пенелопа,
Ахил, Едип…
Хеленска књижевност: Хомер:
Илијада (одломак)
Софокле: Антигона (одломак)
Стари и Нови завет (текстови по
избору)
Процена остварености исхода

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
• теоријска настава (105 часова)
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
• Приликом обраде драмског дела могућност
посете позоришној представи и гледање
снимка позоришне представе, а након тога
разговор. Такође је ову наставну тему
могуће обрађивати током целе школске
године, па на пример структуру драмског
дела обрадити на примеру „Ромеа и Јулије“,
а структуру лирске и епске народне песме
обрадити током реализације теме Народна
књижевност
• Народна књижевност се може обрадити по
мотивима (рад у групама)
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина

Средњовековна
књижевност

• Упознавање са
споменицима
јужнословенске
културе,
развојем писма и
језика, делима
средњовековне
књижевности

• наведе најзначајније споменике јужнословенске
културе, њихов језик, писмо и век у ком су
настали
• именује ауторе, дела и класификује их према
књижевним родовима и врстама
• лоцира обрађене текстове у историјски контекст
• објасни значај средњовековне књижевности за
српску културу

Народна
књижевност

• Указивање на
народну
књижевност као
израз
колективног
мишљења и
осећања,
ризницу
народних
обичаја, кодекс
етичких норми

• разликује лирске, епске и лирско-епске песме
• уочи разноликост у тематици и мотивима
• процењује етичке вредности изнете у делима
народне књижевности
• упореди уметничку интерпретацију стварности
и историјске чињенице

Хуманизам и
ренесанса

• Упознавање са
поетиком
хуманизма и
ренесансе,
њеним
најзначајним
представницима
и књижевним
делима

•
•
•
•

наведе најзначајније представнике и њихова дела
објасни значење појмова хуманизам и ренесанса
наведе одлике правца
упореди вредности средњег века са вредностима
хуманизма и ренесансе

• Почеци словенске писмености:
Црноризац Храбар : „Слово о
писменима“
• Рад Ћирила и Методија
• Словенска писма и развој
књижевног језика
• Најстарији споменици
јужнословенске културе
• Свети Сава : „Житије светог
Симеона“ (одломак)
• Јефимија: „Похвала кнезу
Лазару“
• Деспот Стефан Лазаревић;
„Слово љубве“
• Процена остварености исхода тест
• Врсте народне књижевности
• Одлике лирске народне песме
„Овчар и девојка“, „Зао
господар“ (предлог)
• Одлике епске народне песме
„Бановић Страхиња“, Марко пије уз
Рамазан вино“, „Бој на Мишару“
• Одлике лирско-епске песме
(песма по избору)
• Одлике народне прозе.
(бајка по избору)
• Кратке народне прозне врсте
(избор)
• Процена остварености исхода
• Поетика хуманизма и ренесансе,
најзначајнији представници
• Франческо Петрарка:
„Канцонијер“ (избор сонета)
• Ђовани Бокачо: „Декамерон“
(приповетка по избору) или
Данте Алигијери „Пакао“ (приказ
дела)
• Вилијам Шекспир: „Ромео и
Јулија“
• Сервантес: „Дон Кихот“
(одломак)
• Процена остварености исхода

Оквирни број часова по темама
• Увод у проучавање дела ( 14 часова)
• Књижевност старог века (12 часова)
• Средњовековна књижевност (12 часова)
• Народна књижевност (12 часова)
• Хуманизам и ренесанса (10 часова)
• Општи појмови о језику (5 часова)
• Фонетика (10 часова)
• Правопис (10 часова)
• Култура изражавања (20 часова)

Општи
појмови о
језику

• Указивање на
проучавање
језика као
система, његову
друштвену
условљеност и
историјски
развој

• објасни функцију језика и појам језичког знака
• разликује нестандардне варијетете од стандардног
књижевног језика
• наведе фазе развоја књижевног језика до 19. века
• наведе дисциплине које се баве проучавањем
језичког система

• Место језика у људском
друштву, битна својства језика,
језик и комуникација
• Књижевни језик, језичка норма и
стандардизација
• Језички систем и науке које се
њиме баве
• Књижевни језици на
јужнословенском језичком
подручју до 19. века
• Процена остварености исхода

Фонетика

• Оспособљавање
ученика за
примењивање
знања из
фонетике и
фонологије у
складу са
језичком нормом

• примени знања о гласовним алтернацијама у
правописним решењима

Правопис

• Оспособљавање
ученика за
примењивање
знања из језика и
правописа у
складу са
језичком нормом

• примени знања о гласовним алтернацијама у
складу са језичком нормом
• примени употребу великог и малог слова у складу
са језичком нормом
• подели речи на крају реда у складу са језичком
нормом

• Фонетика и фонологија
• Гласовне алтернације сугласника
(звучних и безвучних; с:ш, з:ж,
н:м; к,г,х:ч,ж,ш и к,г,х:ц,з,с;
алтернације ненепчаних са
предњонепчаним сугласницима),
самогласника (промена о у е и
умекшаност сугласника, превој
вокала, непостојано а, промена
сонанта л у вокал о) и
упрошћавање сугласничких
група са правописним решењима
• Процена остварености исхода тест
• Главне норме писања великог и
малог слова (на почетку
реченице, наслови и натписи,
властита имена, имена народа,
географски појмови, небеска
тела, празници, установе и
организације, присвојни придеви
на –ов и –ин, куртоазна употреба
великог слова, вишечлана имена
земаља и остала вишечлана
имена, помоћне речи у именима,
називи серијских и апстрактних
појмова, звања, титуле…)
• Правописна решења код губљења
сугласника, алтернације звучних
и безвучних сугласника,
алтернације с:ш, з:ж, н:м;
к,г,х:ч,ж,ш и к,г,х:ц,з,с;
алтернације ненепчаних са
предњонепчаним сугласницима и

некњижевне појаве у распореду
л:о, позиционо ј у суседству са и
и остали случајеви у писању
сугласника ј
• Подела речи на крају реда

Култура
изражавања

• Оспособљавање
ученика да
теоријска знања
из граматике и
правописа
примењују у
усменом и
писаном
изражавању у
складу са
језичком
нормом, користе
различите
облике казивања
и функционалне
стилове

• опише стања, осећања, расположења, изрази
ставове, донесе закључке у усменом и писаном
изражавању
• примени принципе стандардног књижевног језика
• разликује функционалне стилове
• препозна и примени одлике разговорног и
књижевноуметничког функционалног стила
• попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и
слично у складу са језичком нормом

• Језичке вежбе
• Стилске вежбе
• Врсте функционалних стиловаосновне одлике
• Разговорни функционални стил
• Књижевноуметнички
функционални стил
• Попуњавање формулара, захтева,
уплатница и сл.
• Писмени задаци 4 х2+2
• Домаћи задаци

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.

Љ. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевнотеоријским појмовима за I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
Ж. Станојчић, Љ. Поповић: Грамматика српског језика 1-4 разред, ЗУНС, Београд, 2000.
М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица: Правопис српскога језика, МС, Н: Сад, 2002.
Д. Живковић: Теорија књижевности са теоријом писмености *

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
1. Историја
2. Ликовна култура
3. Музичка уметност

Назив предмета: српски језик и
књижевност (обавезни
предмет)
Годишњи фонд часова: 68
(месар, прерађивач млека,
пекар)
Разред: други, трогодишње
школовање
ТЕМА
Барок,
класицизам,
просветитељство

Романтизам

ЦИЉ
• Упознавање са
европским
културним,
духовним и
мисаоним
тенденцијама
17. и 18. века и
њиховим
утицајима на
српску
књижевност

• Упознавање са
поетиком
романтизма,
представницима
и делима
европске и
српске
књижевности

•

•
•
•

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
наведе особености барока, класицизма и
просветитељства и њихове представнике у
књижевности
препозна на обрађеним делима одлике
просветитељства
објасни значај Доситејевог рада за српску
културу и књижевност
направи паралелу у обради истих мотива у
европској и српској књижевности

•

•
•
•
•
•

• наведе представнике романтизма и њихова дела
• наведе одлике правца на обрађеним књижевним
текстовима
• изнесе свој суд о књижевним делима користећи
стечена знања и сопствена запажања
• негује националну културу и развије
толеранцију према другим народима и њиховим
културним вредностима

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Барок и класицизам; поетика,
главни представници у нашој и
европској књижевности
Молијер: „Тврдица“
Просветитељство у Европи и код
нас
Књижевно - просветитељски рад
Доситеја Обрадовића
Доситеј Обрадовић: „Живот и
прикљученија“ (одломци)
Јован Стерија Поповић:
„Тврдица“ (одломци)
Процена остварености исхода
Романтизам у Европи и код нас
(појам, особености, значај,
представници)
Пушкин: „Цигани“ (одломак)
Хајне: „Лорелај“ или Ш. Петефи:
„Слобода света“
Вук Караџић - рад на реформи
језика и правописа, рад на
сакупљању народних
умотворина, лексикографски рад
Значај 1847. године
Петар Петровић Његош:
Хуманистичко-филозофске мисли
„Горског вијенца“ (тумачење
гномских израза по избору)
Бранко Радичевић: „Кад млидија`
умрети“
Ђура Јакшић: „На Липару“
Јован Јовановић Змај: „Ђулићи“ и
„Ђулићи увеоци“ (избор)
Лаза Костић: „Santa Maria della

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
• теоријска настава ( 68, 64 часова)
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
• Могућност гледања екранизације неких од
дела реалистичке књижевности
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
4. праћење остварености исхода
5. тестове знања
Оквирни број часова по темама
• Барок , класицизам, просветитељство ( 10
часова)
• Романтизам (15 часова)
• Реализам (15 часова)
• Морфологија са творбом речи (10 часова)
• Правопис (6 часова)
• Култура изражавања (12 часова)

Salute“
• Процена остварености исхода

Реализам

• Упознавање са
поетиком
реализма,
представницима
и делима
европске и
српске
књижевности

• наведе представнике правца и њихова дела
• дефинише одлике реализма и препозна их на
обрађеним књижевним делима
• тумачи дело, износи закључке и запажање

Морфологија
са творбом
речи

• Систематизовањ
е знања о
врстама речи,
њиховим
облицима и
основним
правилима
грађења речи

• одреди врсту речи и граматичке категорије
• употреби у усменом и писаном изражавању
облике речи у складу са језичком нормом
• препозна просте, изведене и сложене речи
• препозна основне принципе творбе речи

• Реализам у Европи и код нас
(појам, особености, значај,
представници)
• Балзак: „Чича Горио“ (одломци
по избору)
• Гогољ : „Ревизор“ (одломак)
• Милован Глишић: „Глава
шећера“
• Лаза Лазаревић: „Ветар“
• Радоје Домановић: „Данга“
• Симо Матавуљ: „Поварета“
• Бранислав Нушић: „Госпођа
министарка“
• Војислав Илић: „Сиво, суморно
небо“
• Процена остварености исхода
• Морфологија у ужем смислу
• Врсте речи
• Именске речи и њихове
граматичке категорије
• Глаголи. Граматичке категорије
глагола
• Прилози, предлози, везници,
речце, узвици
• Основни појмови о извођењу
речи
• Основни појмови о творби
сложеница и полусложеница.
• Процена остварености исхода

Правопис

• Оспособљавање
ученика за
примењивање
знања из језика
и правописа у
складу са
језичком
нормом

• примени правила одвојеног и састављеног
писања речи у складу са језичком нормом

• Спојено и одвојено писање речи
(писање бројева и изведеница од
њих, писање заменица и заменичких
прилога, спојеви предлога и других
речци, глаголи и речце, писање
негације)
•
Основна правила спојеног,
полусложеничког и одвојеног
писања

Култура
изражавања

• Оспособљавање
ученика да
теоријска знања
из граматике и
правописа
примењује у
усменом и
писаном
изражавању у
складу са
језичком
нормом,
• Оспособљавање
ученика да
користе
различите
облике казивања
и функционалне
стилове

• изражава размишљања и критички став према
проблемима и појавама које намећу књижевни
текстови али су и део свакодневног живота
• препозна разлике између научног и новинарског
функционалног стила
• примени одлике новинарског стила

•
•
•
•
•

Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Домаћи задаци
Писмени задаци 2х2+2
Писање вести, извештаја,
интервјуа и других облика
новинарског изражавања
• Милутин Миланковић: „Кроз
васиону и векове“

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.

Љ. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевнотеоријским појмовима за II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
Ж. Станојчић, Љ. Поповић: Грамматика српског језика 1-4 разред, ЗУНС, Београд, 2000.
М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица: Правопис српскога језика, МС, Н: Сад, 2002.
Д. Живковић: Теорија књижевности са теоријом писмености *

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА

Назив предмета: српски језик и
књижевност (обавезни
предмет)
Годишњи фонд часова: 60
(месар, прерађивач млека,
пекар)
Разред: трећи, трогодишње
школовање
ТЕМА
Модерна

ЦИЉ
• Упознавање са
основним
одликама
модерне,
представницима
и њиховим
делима

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
• наведе одлике правца, представнике и њихова
дела
• анализира одабрана дела, износи запажања и
ставове

•
•
•
•
•

•
•

Међуратна
књижевност

• Упознавање
ученика са
одликама
међуратне
књижевности,
представницима
и делима

• наведе одлике правца, представнике и њихова
дела
• анализира одабрана дела, износи запажања и
ставове

•
•

•
•
•
•
•
•
•

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Одлике симболизма и
импресионизма
Шарл Бодлер: „Албатрос“
Богдан Поповић: „Предговор
Антологији новије српске лирике“
Алекса Шантић: „Претпразничко
вече“
Јован Дучић: „Благо цара
Радована“ (избор) или песма по
избору
Милан Ракић: „Долап“
В. П. Дис: „Можда спава“ или С.
Пандуровић: „Светковина“
Процена остварености исхода
Одлике међуратне књижевности и
представници у светској и српској
књижевности
Тагоре: „Градинар“ (избор)“
Душан Васиљев: „Човек пева
после рата“
Милутин Бојић: „Плава гробница“
Милош Црњански: „Сеобе“
(одломак)
Иво Андрић: „ Мост на Жепи“
или приповетка по избору
Растко Петровић: „Људи говоре“
или И. Андрић: „Еx Ponto”
Процена остварености исхода

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
• теоријска настава ( 60 часова)
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1.праћење остварености исхода
2.тестове знања
Оквирни број часова по темама
• Модерна (12 часова)
• Међуратна књижевност ( 12 часова)
• Савремена књижевност (7 часова)
• Лексикологија ( 6 часова)
• Синтакса (5 часова)
• Правопис (6 часова)

Савремена
књижевност

• Упознавање
ученика са
одабраним
делима
савремене
књижевности

• изнесе своје утиске о прочитаним делима
савремене српске књижевности
• уочи одлике савремене књижевности на
прочитаним делима
• уочи разлику између књижевног дела и његове
интерпретације у филмској и позоришној
уметности

•

Савремена српска књижевност
у другој половини 20. века
Савремена поезија - (по избору
обрадити песму Васка Попе,
Миодрага Павловића или
Десанке Максимовић)
Савремена проза - Иво Андрић:
„Проклета авлија“
Савремена драма – Душан
Ковачевић: драма по избору
Процена остварености исхода

•
•

•
•

Лексикологија

• Упознавање
ученика са
основама
лексикологије

• препозна и одреди вредност лексеме
• наведе примере синонима, антонима, хомонима,
жаргона…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Синонимија
Хомонимија
Антонимија
Полисемија
Дијалектизми
Архаизми и историзми
Вулгаризми
Неологизми
Жаргонизми
Термини
Фразеологизми
Евалуавија- тест

Синтакса

• Систематизовање
знања о подели
и врстама
реченице

• одреди синтаксичке јединице у реченици
• препозна типове зависних, независних реченица
и напоредних конструкција

•
•
•
•

Синтаксичке јединице
Систем зависних реченица
Систем независних реченица
Напоредне конструкције

Правопис

• Оспособљавање
ученика за
примењивање
знања из језика
и правописа у
складу са
језичком
нормом

• примени правописне знаке у складу са језичком
нормом
• употреби интерпункцију у складу са језичком
нормом
• примењује правописна правила у писању
скраћеница

• Правописни знаци
• Општа правила интерпункције у
реченици
• Скраћенице
• Процена остварености исхода

• Култура изражавања (12 часова)

Култура
изражавања

• Оспособљавање
ученика да
теоријска знања
из граматике и
правописа
примењују у
усменом и
писаном
изражавању
• Оспособљавање
ученика да
попуњавају
административне обрасце у
складу са
језичком
нормом и
користе
функционални
адмистративни
стил

• износи став, користи аргументе и процењује
опште и сопствене вредности у усменом и
писаном изражавању
• примени одлике административног стила
• примени вештину комуникације у ситуацијама
везаним за струку

•
•
•
•
•
•

Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Домаћи задаци
Говорне вежбе
Писмени задаци 2х2+2
Писање молбе, жалбе,
биографије…

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА
1 Љ. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевнотеоријским појмовима за II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
2. Ж. Станојчић, Љ. Поповић: Грамматика српског језика 1-4 разред, ЗУНС, Београд, 2000.
3. М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица: Правопис српскога језика, МС, Н: Сад, 2002.
4. Д. Живковић: Теорија књижевности са теоријом писмености *

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА

Циљеви предмета:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила стандардног књижевног језика у усмeном и писаном изражавању
Упознавање књижевне уметности
Оспособљавање за ефикасно комуницирање
Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа
Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине
Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности
Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога
Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности
Развијање трајног интересовања за нова сазнања

СРЕРДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ, АУТОЕЛЕКТРИЧАР
СТРАНИ ЈЕЗИК (Л2)

СВРХА: КОМУНИЦИРАЊЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ У УСМЕНОМ И ПИСАНОМ ОБЛИКУ
ЦИЉ

Разумевање на
слух
Оспособљавање
ученика за
разумевање
усменог говора

ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ
РАЗРЕДА
Ученик ће бити у стању да:
- Разуме реченице, питања и
упутства из свакодневног говора
(кратка упутства изговорена споро
и разговетно)
- Разуме општи садржај краћих,
прилагођених текстова (рачунајући
и стручне) после неколико слушања
или уз помоћ визуелних ефеката (на
упутствима, ознакама, етикетама)
- Разуме бројеве (цене, рачуне,
тачно време)

ПРЕДВИЂЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ

ОПШТЕ ТЕМЕ
• Свакодневни живот
( организација времена,
послова, слободно време )
• Храна и здравље
( навике у исхрани,
карактеристична јела и пића у
земљама света )
• Познати градови и њихове
знаменитости
• Спортови и позната спортска
такмичења
• Живот и дела славних људи
ХХ века (из света науке,
културе )
• Медији (штампа, телевизија )
• Иинтересантне животне приче
и догађаји
• Свет компјутера
( распрострањеност и примена
СТРУЧНЕ ТЕМЕ

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање,
растанак; формално,
неформално, специфично по
регионима)
3. Идентификација и
именовање особа, објеката,
боја, бројева итд.)
4. Давање једноставних
упутстава и команди
5. Изражавање молби и
захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и
негирање
8. Изражавање допадања и
недопадања
9. Изражавање физичких
сензација и потреба
10. Исказивање просторних и
временских односа
11. Давање и тражење
информација и обавештења
12. Описивање и упоређивање
лица и предмета

•
•

•
•

Разумевање
прочитаног
текста
Оспособљавање
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова
Усмена
продукција
Оспособљавање
ученика за
кратко
монолошко
излагање на
страном језику
Писмена

- У непознатом тексту препознаје
познате речи, изразе и реченице
(нпр. у огласима, на плакатима)
- Разуме општи садржај и смисао
краћих текстова (саопштења,
формулара са подацима о некој
особи, основне команде на
машинама/компјутеру, декларације
о производима, упутства за
употребу и коришћење)
- Употребљава једноставне изразе и
реченице да би представио
свакодневне, себи блиске личности,
активности, ситуације и догађаје

Електрична инсталација и
мрежна опрема на возилима
постављање, поправка и
одржавање електричних
инсталација на возилима
Контрола квалитета у складу
са нормативима и прописма
Праћење новина у области
електротехнике

13. Изрицање забране и
реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и
поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и
изражавање слагања и
неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и
обавезности
21. Исказивање сумње и
несигурности

продукција
Оспособљавање
ученика за
писање краћих
текстова
различитог
садржаја
Интеракција
Оспособљавање
ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику и
размену краћих
писаних порука
Медијација
Оспособљавање
ученика да
преводи, сажима
и препричава
садржај краћих
усмених и
писаних
текстова
Знања о језику

Оспособљавање
ученика за
употребу језика
у складу са
језичким

- Пише кратке поруке релевантне за
посао (место, термини састанка)
- Пише краћи текст о себи и свом
окружењу
- Попуњава формулар где се траже
лични подаци

- На једноставан начин се
споразумева са саговорником који
говори споро и разговетно
- Поставља једноставна питања у
вези са познатим темама из живота
и струке као и да усмено или
писмено одговара на иста (бројеви,
подаци о количинама, време, датум)
- Напише кратко лично писмо,
поруку, разгледницу, честитку
- На овом нивоу није предвиђена

- Препознаје и правилно користи
основне фонолошке (интонација,
прозодија, ритам) и
морфосинтаксичке категорије
(именички и глаголски наставци,
основни ред речи)

нормама
Медијска
писменост
Оспособљавање
ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у вези
са њима

- Користи садржаје медијске
продукције намењене учењу
страних језика (штампани медији,
аудио/видео записи, компакт диск,
интернет итд.)

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
Први разред
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I.

РЕЧЕНИЦА

Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу.
- Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби.
- Tag questions
- Индиректни говор
а) изјаве – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
в) питања са променом реда речи – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
- Yes/No питања
- “WH” питања
II.

ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан

-

Обновити употребу одређеног и неодређеног члана
Нулти члан уз градивне и апстрактне именице
2. Именице

-

Множина именица – обновити
Изражавање припадања и својине – саксонски генитив
3. Заменички облици

а) Заменице
- Личне заменице у функцији субјекта и објекта
- Показне заменице
б) детерминаотри
- Показни детерминаотри
- Неодређени детерминатори
- Присвојни детерминатори

-

-

4. Придеви
Обновити компарацију придева

5. Бројеви
Обновити просте и редне бројеве
6. Кванитификатори
III ГЛAГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу
- Модални глаголи: may can, must
- Пасивне конструкције – садашње време/прошло – the Simple present/past (прошло време рецептивно)
2. Прилози, извођење прилога и употреба
3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору.

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Mорфосинтаксички и фонетски садржаји
Члан
Одређени и неодређени члан. Основна употреба.
Члан спојен с предлозима: di, a, da, in, su и con.
Одређени члан уз основне и редне бројеве.
Именица
Род именица. Правилна множина именица. Множина именица на: -co, -go, -ca, -ga.
Најчешћи примери неправилне множине: именице које се завршавају на консонант (il bar, i bar), именице које се завршавају на
наглашени вокал (la città, le città), скраћене именице (la foto, le foto), једносложне именице (il re, i re), именице које се завршавају на i (la
tesi, le tesi).
Заменице
Личне заменице у служби субјекта ( io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro).
Наглашене личне заменице у служби објекта (me, te, lui, lei, Lei, noi, voi, loro)
Присвојне заменице (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro).
Показне заменице (questo, quello).
Упитне заменице ( chi? i che?/ che cosa?)
Неодрђене заменице (ognuno i qualcuno).
Придеви
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју. Описни придеви buono i bello; неодређени придев tutto.
Придеви на – co (bianco, simpatico), -go (largo, analogo)
Присвојни придеви: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Употреба члана уз присвојне придеве.
Морфолошке одлике придева questo, quello, bello i buono.
Неодређени придеви ogni и qualche.
Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione.
Бројеви: основни бројеви, редни бројеви. Употреба основних и редних бројева при означавању датума.
Глагол
Садашње време (Indicativo Presente) глагола све три коњугације. Садашње време неправилних глагола: essere, avere,
bere, venire, stare, uscire, dire, tenere.
Садашње време модалних глагола volere, dovere, potere, sapere.
Употреба глагола piacere.

andare, dare, fare,

Партицип прошли и прошло свршено време Passato prossimo: прелазних и непрелазних глагола; неправилних глагола.
Будуће време (Futuro semplice) глагола с правилним и неправилним основама.
Предбудуће време (Futuro anteriore).
Прилози

Врсте прилога: за начин, место и време
Прилошке речце ci и vи.
Предлози

Прости предлози dи, a, da, иn, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба. Предлози dentro, fuorи, sotto, sopra, davantи, dиetro.

Синтакса
Проста реченица: потврдна, упитна, одрична. Tu seи иtalиano. No, иo non sono иtalиano. (Tu) seи иtalиano?
Сложена реченица:
Adesso non lavoro pиù, ma ho pиù tempo per leggere e scrиvere e gиocare con и mиeи nиpotи.
Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби. Nel lиbretto cи sono nomи deи professorи e altre иnformazиonи utиlи.

Лексикографија
Структура и коришћење двојезичних речника.
Ученику треба показати и стално га подстицати на поседовање, употребу и правилно коришћење речника (двојезичног и, касније,
једнојезичног), дати основне податке о речничкој литератури одговарајућег квалитета. Подстицати га на контакт са писаном
литературом, електронским садржајима и сл.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Именице
Усвајање рода, броја и падежа именица уз помоћ детерминатива и наставака. Номинатив, датив и акузатив једнине и множине са
одговарајућим предлозима и без њих. Саксонски генитив.
Детерминаитви

Усвајање детерминатива као одреднице рода, броја и падежа именица (одређени неодређени, показни, присвојни, квалификативни,
неодређени)
Заменице
Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу једнине и множине. Присвојне и показне заменице као детерминативи уз именицу.
Деклинација неодређене заменице jemand, niemand, etwas, nichts

Придеви
Придеви у саставу именског предиката и у атрибутивној функцији (више рецептивно него продуктивно). Поређење придева, описна
компарација са ebenso....wie, nicht so .....wie
Бројеви
Основни и редни бројеви
Предлози
Предлози са дативом, акузативом, дативом и акузативном
Глаголи
Презент и футур јаких, слабих, помоћних, рефлексивних, сложених и модалних глагола. Перфект и претерит најфреквентнијих глагола
Реченице
Независно сложене реченице (und, aber, oder, denn, darum, deswegen )
Зависно сложене – узрочне (weil), временске (wenn, als, während, bis), концесивне (obwohl), релативне

РУСКИ ЈЕЗИК
Реченица
Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене реченице. Управни и неуправни говор.
Именице
Варијанте падежних наставака: локатив једнине на -у; о береге/на берегу, о лесе/ в лесу, о крае/на краю; номинатив множине на –а, -я,
-ья, -е: города, учителя, деревья, граждане.
Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на: -ия, -ие, -мя.

Именице плуралиа тантум (рецептивно).
Обнављање и систематизација основних именичких промена.
Заменице
Обнављање и систематизација заменица обрађених у основној школи: личне, упитне (кто, что, какой, какое, какие).
Придеви
Промена придева
Поређење придева типа: страший, младаший; прост облик суперлатива: ближайший, простейший, худишй.
Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика (больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл).
Бројеви
Принципи промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5 – 20 и 30, 40, 90, 100 (остале бројеве обрадити као лексику), њихова употреба у
најчешћим структурама за исказивање времена с предлозима: с – до, с – по, от – до, к идр. Исказивање времена по сату у разговорном и
службеном стилу.
Глаголи
Најчешће алтернације oснове у презенту и простом и будућем времену. Творбс вида помоћу префикса, суфикса и основе.
Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање једном у оба правца: активирање до сада не обрађених
глагола кретања (идти – ходить, ехать – ездить, бегать – бежать, плыть – плавать, лететь – летать, нести – носить, вести – водить, везти –
возить).
Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика (благодарить кого за что, пожертвовать кем – чем, напоминать о
ком исл).

Прилози
Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. Поређење прилога.
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (для с генитивом, из-за с генитивом у одредби
одвајања од места и узрока, из-под с генитивом у одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с дативом у
атрибутској, просторној и узрочној одредби исл).
Везници
Најфреквентнији прости везници у независо сложеним и зависно слжоженим реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому, так
как, перед тем как исл).

Реченични модели
Субјекатско – предикатски односи
Реченицве са именским предикатом
1) копуле: быть, стать, являться
Его отец был врачом, а он станет инженером.
Это утверждение является спорным.
2) отсутство копуле
Его брат токарь по металлу.
Она сегодня весёлая.
Он сильнее всех.
Временски односи
Реченице с одредбом
1) изражене прилогом
Я пришёл раншьше тебя.
2) изражене зависним падежом
Они вернулись к вечеру (к трём часам).
Я сегдона работал с пяти до семи часов.
Начински односи
Реченице са одредбом израженом прилогом
Он хорошо говорит по-русски.
Он пишет более красиво, чем ты.
Она поёт красивее всех.
Узрочни односи
Реленице са одредбом израженом зависним падежом.
Он не приехал в срок по болезни.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Пасивне конструкције
est + партицип перфекта
Финалне реченице са употребом pour + inf.
Питања:
Qui est-ce qui/que
Qu'est-ce qui/que
Que;
Индиректна питања
Негација
pas du tout, non plus, personne
Казивање претпоставке
si + имперфект/кондиционал
Казивање времена
avant de, quand
Казивање жеље, воље, намере
a) субјунктивом б) инфинитивом
Одредбе за време
- дани у недељи, prochain/dernier; il y a/dans; pendant/depuis;
Поређење придева
Одредбе за начин
Изрази за меру и количину
une douzaine, une centaine, un tas de, pas mal de, environ... и сл.
Слагање времена - само са индикативом, и то:
рrésent - présent (истовремена радња); рrésent - рassé composé (пре); рrésent - futur (после)
Именичка група
Слагање детерминаната и именица у роду и броју; разлике у изговору (где постоје) и разликовање наставака у тексту.
les déterminants interrogatifs - exclamatifs – relatifs; les déterminants indéfinis Наставци именица и придева
teur/trice; al/aux, ail/aux и неки изузеци на -s), ou -s/x
Глаголска група
Субјунктив презента - објаснити принцип творбе, а примењивати само у датим реченичним моделима.
Слагање партиципа перфекта са субјектом

ШПАНСКИ ЈЕЗИК
Именичка група
Слагање детерминатива и именице у роду и броју, апокопирање придева уз именицу, неодређени детерминативи ( alguno, ninguno, todo,
cualquiera ) у различитим значењима.
Tráeme algún libro de García Márquez.
Todas las mañanas, todo el mundo…
Un muchacho cualquiera…
Морфеме типичне за мучки и женски род именица и придева
muchacho/muchacha
actor/actriz
trabajador/trabajadora
generoso/generosa
као и именице и придеви који немају морфолошку ознаку рода,
violinista, cantante, interesante, verde…
Глаголска група
Облици индикатива: сва глагоска времена савладана у основној школи примењивати и препознавати у тексту/говору.
Питања са упитним речима:
Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, etc.
Индиректна питања
¿ Sabes si ha llegado ?
Pregúntale si ha cogido la tarjeta.
Yo te pregundo que has comprado.
Негација
Nada, nadie, ningun ( o/a ), nunca, tampoco.
¿ Ha venиdo alguien ? – No, no ha venido nadie./ Nadie ha venido.
No me gusta esta película. – A mí tampoco.

Промена значења придева у зависности од позиције уз именицу
Un hombre grande / Un gran hombre.
Казивање времена и одредбе за време
Дани у недељи, mañana, ayer, pasado/próxиmo, que viene, durante, después de, antes de, cuando, hace…, dentro de…
Antes de haberse ido, me dejó su dirección nueva.
¿ Cuándo lo viste ? Lo vi cuando regresé de viaje.
El lunes que viene, El domingo pasado, Salió hacetreinta mиnutos… regresa dentro de una hora…
Одредбе за начин
Прилози на –mente и прилошке конструкције
Miguel maneja el coche cuidadosamente/con mucho cuidado.
Изрази за меру и количину
Mucho, un poco de, una docena de, aproximadamente, más o menos…
¿ Cuántos estudiantes han visto este programa ? – Más o menos, treinta.

Ортографија
Интерпункција – основна правила ( са акцентом на облике који не постоје у српском језику).
Писање великог слова.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на употреби
циљног језика у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену тзв. Teacher talk,
одн. прилагођавање говорне делатности наставника интересовањима и знањима ученика; инсистира на комуникативном
аспекту употребе језика, одн. на значењу језичке поруке, а не толико на граматичној прецизности исказа ; претпоставља да се
знања ученика мере прецизно дефинисаним релативним, а не толико апсолутним критеријумима тачности.
Један од кључних елемената комуникативне наставе је и социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се базира
на групном или индивидуалном решавању проблема, потрази за информацијама и мање или више комплексним задацима. У
тим задацима увек су јасно одређени контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује квантитет језичког материјала који је
неопходан услов за било које учење језика.
Такозвана комуникативно-интерактивна парадигма у настави страних језика, између осталог, укључује и следеће
компоненете:
• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину
• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности
• наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја
• ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину
• уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких
материјала, поготову кад је реч о стручним темама
• учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан
Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке и то у мери у којо је
неопходно како би користио језик да буде информисан и оспособљен за једноставну комуникацију у усменом и писаном
облику. Тај сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50% током четворогодишњен образовања
мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да стручна тематика
која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Тај део језика
струке се много више огледа у рецептивним вештинама него у продуктивним јер је сврха учења страног језика да се ученици
оспособе у првој линији да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у
области струке, усавршавања и напредовања. Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази,
упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови

чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и
сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку; она упућује на то да одређене текстове
у зависности од тежине и важности информација које он носи треба разумети глобално, селективно или пак детаљно.
Продуктивне вештине треба ограничити на строго функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање
кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе).

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
(за трогодишње стручне школе - III степен стручне спреме)

ЦИЉ ПРЕДМЕТА
Општи циљ предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе
интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и
неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Посебни циљеви предмета:
•
•
•
•
•
•
•

подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја);
развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима;
стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања;
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.
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Назив предмета:

Физичко васпитање

Годишњи фонд часова:

Од 64 до 74 (2 часа нељно)

Разред: први
ТЕМА

• Здравствена
култура и
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода;

ЦИЉ
• Унапређивање и
очување здравља;
• Утицај на правилно
држање тела
(превенција
постуралних
поремећаја);

• Развој
• Развој и
моторичких и
усавршавање
функционалних
моторичких
способности
способности и
човека, као
теоријских знања
основа за
неопходних за
реализовање
самостални рад на
постављених
њима;
циљева и
исхода;

•

Усвајање
знања, умења
и вештина из
спортских
грана и
дисциплина

• Стицање
моторичких умења
(вештина) и
теоријских знања
неопходних за за
њихово усвајање;

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
• Препозна везе између физичке активности и
здравља;
• Објасни карактеристике положаја тела,
покрета и кретања у професији за коју се
школује и уочи оне, које могу имати
негативан утицај на његов раст, развој;
• Одабере и изведе вежбе обликовања и вежбе
из корективне гимнастике, које ће
превентивно утицати на могуће негативне
утицаје услед рада у одабраној професији;
• Именује моторичке способности које треба
развијати, као и основна средства и методе за
њихов развој;
• Примени адекватна средства (изводи вежбе)
за развој и усавршавање моторичких
способности из: вежби обликовања,
атлетике, гимнастике, пливања и спортских
игара за развој: снаге, брзине,
издржљивости, гипкости, спретности и
окретности;

• Кратко опише основне карактеристике и
правила атлетике, гимнастике и спортске
гране - дисциплина које се уче;
• Демонстрира технику дисциплина из
атлетике и гимнастике (вежби на справама и
тлу) које - поседује вештину, технику и

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
• Вежбе обликовања (јачања,
лабављење и растезање);
• Вежбе из корективне гимнастике;
• Провера стања моторичких и
функционалних способности;

• Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
• Трчање на 60 м и 100 м;
• Трчање на 800 м ученице и 1000 м
ученици;
• Вежбе растезања (број понављања
и издржај у крајњем положају),
• Полигони спретности и окретности
и спортске игре;
• Аеробик;

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања;
• Током реализације часова физичког
васпитања давати информације о томе
које вежбе позитиво утичу на статус
њиховог организма, с обзиром на
карактеристике њихове професије, а које
негативно утичу на здравље;
• Ученици који похађају трогодишње
стручне школе далеко су више
оптерећени у редовном образовању
практичном и теоријском наставом од
осталих ученика ;
• Због тога је физичко васпиатање, у овим
школама, значајно за активнан опоравк
ученика, компензацију и релаксацију с
обзиром на њихова честа статичка и
једнострана оптерећења. Теоријска
знања из области физичких активности
су од великог значаја за укупним
бављењем физичким вежбама.

•

У свим атлетским дисциплинама треба
радити на развијању основних
моторичких особина за дату дисциплину;

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
• теоријска настава (4 часа)
• мерење и тестирање (8 часова)
• практична настава ( 58часова)

Трчања:

Подела одељења на групе

• АТЛЕТИКА
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као основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода;

• Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
• Формирање
• Атлетика;
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања;
• Примена стечених
умења, знања и
навика у
свакодневним
условима живота и
рада;
• Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности покрета
и кретања;
• Усвајање етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика ;
• Повезивање
моторичких
задатака у целине;
• Увођење ученика
у организовани
• Спортска
систем припрема за
гимнастоика:
школска
(Вежбе на
такмичења, игре,
справама и тлу);
сусрете и
манифестације;
• Развијање
елемената ритма у
препознавању
целина: радодмор; напрезањерелаксација;
убрзање-

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

тактику спортске игре као и вежбе из
осталих програмом предвиђених садржаја
Детаљније опише правила спортске гране за
коју показује посебан интерес - за коју школа
има услове;
Објасни због којих је карактеристика
физичког васпитања важно, да активно
учествује у процесу наставе и да самостално
спроводи одређен програм физичке и
спортске активности;
Жели да се бави физичким, односно
спортским активностима, пошто сагледава
(детектује) позитивне карактеристике
физичке и спортске активности - њихове
позитивне утицаје на здравље, дружење и
добро расположење;
Сагледа негативне утицаје савременог
начина живота (пушење, дрога, насиље,
деликвентно понашање) и буде свестан да је
физичким, односно спортским активностима
могуће предупредити негативне утицаје;
Комуницира путем физичких односно
спортских активности са својим друговима и
ужива у дружењу и контактима;
Доводи у везу свакодневни живот и
способност за учење и практичан рад са
физичким,м односно спортским
активностимаи правилном исхраном;
самостално бира физичку, односно спортску
активност и изводи је у окружењу у коме
живи;
Објасни да покрет и кретање, без обзира на
то којој врсти физичке,односно спортске
активности припада, има своју естетску
компоненту (лепота извођења, лепота
доживљаја);
Ужива у извођењу покрета и кретања;
Наводи основне олимпијске принципе и
примењује их на школским спортским
такмичењима и у слободном времену;
Препозна нетолерантно понашање својих
другова и реагује на њега, шири дух
пријатељства, буде истрајан је у својим
активностима.
Се правилно односи према окружењу у којме
вежба, рекреира се и бави се спортом, што

Усавршавање технике трчања на
кратке и средње стазе:
-100 m ученици и ученице;
-800 m ученици и ученице ;
-штафета 4 x 100 m ученици и ученице
Вежбаање технике трчања на средњим
стазама умереним интезитетом и
различитим темпом у трајању од 5 до 10
min.
Крос: јесењи и пролећни
-800 m ученице,
-1000 m ученици.
Скокови:
Скок удаљтехником увинућа
Скок увис леђном
Бацања:
Бацање кугле, једна од рационалних
техника (ученице 4 kg , ученици 5 kg ).
Спровести такмичења у одељењу, на
резултат, у свим реализованим
атлетским дисциплинама.
• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА:
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомене:
- Наставник формира групе на основу
умења (вештина) ученика стечених
после основне школе: основни, средњи и
напредни ниво
- Наставник олакшава, односно отежава
програм на основу моторичких
способности и претходно стечених
умења ученика.
1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
- вага претклоном и заножењем и
спојено, одразом једне ноге колут напред;
- став на шакама, издржај, колут напред;
- два повезана премета странце удесно и
улево;
- за напредни ниво премет странце са
окретом за 1800 и доскомом на обе ноге
(„рондат“)
2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 120

Одељење се не дели приликом
реализације;
Настава се изводи фронтално и по
групама, у зависности од карактера
методске јединице која се реализује.
Уколико је потребно, нарочито за вежбе
из корективне гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
учионици или у сали, истовремено са
практичном наставом;
• Практична настава реализује се на
спортском вежбалишту (сала, спортски
отворени терени, базен, клизалиште,
скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
• Настава се реализује у циклусима који
трају приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику физичког
васпитања је остављено да, зависно од
потреба, прецизира трајање сваког
циклуса, као и редослед њиховог
садржаја.
• Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на крају
школске године – један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на справама и
тлу - један
- за спорт по избору ученика – два;
- за повезивање физичког васпитања са
животом и радом – један.
Начин остваривања програма
• Садржаји програма усмерени су
на:развијање физичких способности;
спортско-техничко образовање;
повезивање физичког васпитања са
животом и радом;
• Годишњи план, програм и распоред
кросева, такмичења, зимовања и
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успоравање;
• Избор спортских
грана, спортскорекреативних или
других кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање;

преноси у свакодневни живот;
• Учествује на школском такмишењу и у
систему школских спортских такмичења.

цм; за ученице 110 цм:
других облика рада утврђује се на
- згрчка;
почетку школске године на
- разношка
наставничком већу, на предлог
- за напредни ниво: склонка
стручног већа наставника физичког
васпитања;
3. Кругови
За ученике /дохватни кругови/:
• Стручно веће наставника физичког
- из мирног виса вучењем вис узнето,
васпитања, самостално, одређује
спуст у вис стражњи, издржај, вучењем
редослед обраде појединих садржаја
вис узнето, спуст у вис предњи.
програма и циклуса;
За ученице /дохватни кругови/:
• Часови у току недеље треба да буду
- уз помоћ суножним одскоком наскок у
распоређени у једнаким интервалима,
згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у
не могу се одржавати као блок
вис стојећи
часови. Настава се не може одржавати
4. Разбој
истовремено са два одељења ни на
За ученике /паралелни разбој/:
спортском терену ни у фискултурној
- из њиха у упору, предњихом саскок са
сали;
окретом за 1800 (окрет према притци);
• У свим разредима настава физичког
- њих у упору, у зањиху склек,
васпитања се реализује одвојено за
предњихом упор, зањих у упору, у
ученике и одвојено за ученице, а само
предњиху склек
у школама које имају по два паралелна
За ученице /двовисински разбој или
објекта за физичко фаспитање
једна притка вратила/:
дозвољена је истовремена реализација
- наскок у упор на н/п, премах једном
часа ;
ногом до упора јашућег, прехват у
потхват упорном руком (до
Праћење, вредновање и оцењивање
предножне) и спојено одножењем
Праћење напретка ученика у физичком
заножне премах и саскок са
васпитању се обавља сукцесивно у току
окретом за 90 0 (одношка), завршити
читаве школске године, на основу
боком према притци.
методологије праћења, мерења и
5. Вратило
вредновања ефеката у физичкимом
За ученике /дохватно вратило/:
васпитању – стандарди за оцењивање
- суножним одривом узмак; ковртљај
физичких способности ученика и
назад у упору предњем; саскок замахом
постигнућа у спортскимиграма
у заножење (зањихом).
6. Греда
Минимални образовни захтеви
За ученице /висока греда/:
• Атлетика : трчање на 100 м за ученике и
- залетом и суножним одскоком
ученице, трчање на 800 м за ученике и
наскок у упор, премах одножно
500 м за ученице, скок удаљ, увис,
десном; окрет за 90 0 , упором рукама
бацање кугле – на резултат.
испред тела преднос разножно;
• Вежбе на справама и тлу:
ослонцем ногу иза тела
За ученике: наставни садржаји из
(напреднији ниво: замахом у
програма вежби на тлу, прескока,
заножење) до упора чучећег;
једне справе у упору и једне справе
усправ, усправ, ходање у успону са
у вису;
докорацима, вага претклоном,
За ученице: наставни садржаји из
усклон, саскок пруженим телом
програма вежби на тлу, прескока,
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(чеоно или бочно у односу на
справу)
7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
- премах одножно десном напред
замах улево, замах удесно, замах
улево и спојено премах левом напред;
премах десном назад, замах улево,
замах удесно и спојено одножењем
десне, саскок са окретом за 900 улево
до става на тлу, леви бок према коњу.
Школско такмичење (одељење,
школа): актив наставника физичког
васпитања бира справе на којима ће се
ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из
система школских спортских такмичења
и учешће на вишим нивоима школских
такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока, једне
справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока, греде
и двовисинског разбоја.
• СПОРТСКА ИГРА (по избору)

• Спортска игра
(по избору);

• Физичка,
односно
спортска
активнот: у
складу са
могућностима

• Понављање и учвршћивање раније
обучаваних елемената игре;
• Даље проширивање и продубљавање
техничко-тактичке припремљености
ученика у складу са изборним
програмом за дату игру. На основу
претходних умења у техници и
тактици наставник планира
конкретне садржаје из спортске игре;
•

Актив наставника, према програму који
сам доноси (из програма трећег разреда
(програм по избору ученика) у складу са
могућностима школе, организује наставу
за коју ученици покажу посебно
интересовање;

греде и двовисинског разбоја.

Оквирни број часова по темама
• Тестирање и провера савладаности
стандарда из основне школе (6 часова);
• Теоријских часова (2 у првом и 2 у
другом полугодишту);
• Атлетика (12 часова)
• Гимнастика: вежбе на справама и тлу
(12) часова;
• Спортска игра: по избору школе(12
часова);
• Физичка активност, односно спортска
активност:у складу са могућностима
школе а по избору ученика (10 часова).
• Пливање (10 часова);
• Провера знања и вештина (4 часа).
• ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
- Из фонда радних дана и за извођење
редопвне наставе школа у току школске
године организује:
- Два целодневна излета са пешачењем
- I разред до 12км (укупно у оба правца);
- II разред до 14 км (укупно у оба правца);
- III разред do 16 km(укупно у оба
правца);
- Два кроса : јесењи и пролећни
- Стручно веће наставника физичког
васпитања утврђује програм и
садржајизлета, и дужину стазе за
кросеве, према узрасту ученика.
- Школа организује и спроводи спортска
такмичења, као јединствени део процеса
наставе физичког васпитања.
спортска такмичења организују се у
оквиру радне суботе и у друго време које
одреди школа. Међушколска спортска
такмичења организују се у оквиру
календара које одреди Савез за школски
спорт и олимпијско васпитање Србије које
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школе.

•

Препорука: уколико је могуће,
организовати наставу пливања (посебно
обуку за непливаче).

је уједно и организатор ових такмичења.
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Физичко васпитање
Назив предмета:
Годишњи фонд часова:

Од 64 до 70 (2 часа нељно)

Разред: други
ТЕМА
• Здравствена
култура и
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода;
• Развој
моторичких и
функционалних
способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода;

ЦИЉ
• Унапређивање и
очување здравља;
• Утицај на
правилно држање
тела (превенција
постуралних
поремећаја);

• Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима;

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
• Препозна везе између физичке активности и
здравља;
• Објасни карактеристике положаја тела,
покрета и кретања у професији за коју се
школује и уочи оне, које могу имати
негативан утицај на његов раст, развој;
• Одабере и изведе вежбе обликовања и
вежбе из корективне гимнастике, које ће
превентивно утицати на могуће негативне
утицаје услед рада у одабраној професији;
• Именује моторичке способности које треба
развијати, као и основна средства и методе
за њихов развој;
• Примени адекватна средства (изводи вежбе)
за развој и усавршавање моторичких
способности из: вежби обликовања,
атлетике, гимнастике, пливања и спортских
игара за развој: снаге, брзине,
издржљивости, гипкости, спретности и
окретности;

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
• Вежбе обликовања (јачања,
лабављење и растезање);
• Вежбе из корективне гимнастике;
• Провера стања моторичких и
функционалних способности;

•

•

•

• Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
• Трчање на 60 м и 100 м;
• Трчање на 800 м ученице и 1000 м
ученици;
• Вежбе растезања (број понављања
и издржај у крајњем положају),
• Полигони спретности и окретности
и спортске игре;
• Аеробик;

•

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања;
Током реализације часова физичког
васпитања давати информације о томе
које вежбе позитиво утичу на статус
њиховог организма, с обзиром на
карактеристике њихове професије, а
које негативно утичу на здравље;
Ученици који похађају трогодишње
стручне школе далеко су више
оптерећени у редовном образовању
практичном и теоријском наставом од
осталих ученика
Због тога је физичко васпиатање, у овим
школама, значајно за активнан опоравк
ученика, компензацију и релаксацију с
обзиром на њихова честа статичка и
једнострана оптерећења. Теоријска
знања из области физичких активности
су од великог значаја за укупним
бављењем физичким вежбама.

Облици наставе
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•

Усвајање знања,
умења и
вештина из
спортских грана
и дисциплина
као основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода;

• Атлетика;

• Спортска
гимнастоика:
(Вежбе на
справама и тлу);

• Стицање
моторичких умења
(вештина) и
теоријских знања
неопходних за за
њихово усвајање;
• Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
• Формирање
позитивног
психосоцијалних
образаца
понашања;
• Примена стечених
умења, знања и
навика у
свакодневним
условима живота и
рада;
• Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности покрета
и кретања;
• Усвајање етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика ;
• Повезивање
моторичких
задатака у целине;
• Увођење ученика
у организовани
систем припрема
за школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;
• Развијање

• Кратко описати основне карактеристике и
правила спортске гране атлетике,
гимнастике и спортске гране- дисциплина
које се уче;
• Демонстрирати – вежбе и технике
атлетских дисциплина и вежби на справама
и тлу које се уче (поседовати вештину)
• Детаљније описати правила спортске гране
за коју показује посебан интерес, за коју
школа има услове;
• Објаснити због којих је карактеристика
физичког васпитања важно да активно
учествује у процесу наставе и да самостално
спроводи одређен програм физичке и
спортске активности;
• Ученики ће желети да се бави физичким,
односно спортским активностима пошто ће
сагледати (детектовати) позитивне
карактеристике физичке и спортске
активности и њихове позитивне утицаје на
здравље, дружење и добро расположење;
• Сагледати негативне утицаје савременог
начина живота (пушење, дрога, насиље,
деликвентно понашање) и свестан је да
физичким, односно спортским
активностима могуће је предупредити
негативне утицаје
• Путем физичких односно спортских
активности комуницирати са својим
друговима и уживати у дружењу и
контактима;
• Довести у везу свакодневни живот и
способност за учење и практичан рад са
физичким,м односно спортским
активностимаи правилном исхраном;
• Објаснити да покрет и кретање, без обзира
на то којој врсти физичке,односно спортске
активности припадају, имају своју естетску
компоненту(лепота извођења, лепота
доживљаја);
• Ученик ужива у извођењу покрета и
кретања;
• Ученик наводи основне олимпијске
принципе и примењује их на школским
спортским такмичењима и у слободном
времену;

АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба
радити на развијању основних
моторичких особина за дату дисциплину;
Трчања:
Усавршавање технике трчања на
кратке и средње стазе:
-100 m ученици и ученице;
-800 m ученици и ученице
-штафета 4 x 100 m ученици и ученице
Вежбаање технике трчања на средњим
стазама умереним интезитетом и
различитим темпом у трајању од 5 до 10
min.
Крос: јесењи и пролећни
-800 m ученице,
-1000 m ученици.
Скокови:
Скок удаљкорачном техником.
Скок увис леђном техника.
Бацања:
Бацање кугле, једна од рационалних
техника (ученице 4 kg , ученици 5 kg ).
Спровести такмичења у одељењу, на
резултат, у свим реализованим
атлетским дисциплинама.
• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА:
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена:
- Наставник олакшава, односно отежава
програм на основу моторичких
способности и претходно стечених
умења ученика.
1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
- из упора за рукама, зибом, провлак
згрчено напред до упора пред рукама
(опружено);
- колут напред и спојено усправом до
ваге претклоном и заножењем, издржај
- премет странце упором у „бољу“
страну и спојено, премет странце у
„слабију“ страну

Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
• теоријска настава (4 часа)
• мерење и тестирање (8 часова)
• практична настава ( 58часова)
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом
реализације;
Настава се изводи фронтално и по
групама, у зависности од карактера
методске јединице која се реализује.
Уколико је потребно, нарочито за вежбе
из корективне гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
учионици или у сали, истовремено са
практичном наставом;
• Практична настава реализује се на
спортском вежбалишту (сала,
спортски отворени терени, базен,
клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
• Настава се реализује у циклусима који
трају приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику физичког
васпитања је остављено да, зависно од
потреба, прецизира трајање сваког
циклуса, као и редослед њиховог
садржаја.
Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на крају
школске године – један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на справама и
тлу - један
- за спорт по избору ученика – два;
- за повезивање физичког васпитања
са животом и радом – један.
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су
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елемената ритма у
препознавању
целина: радодмор; напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
• Избор спортских
грана, спортскорекреативних или
других кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање.

- за напредни ниво премет напред
на:развијање физичких способности;
• Препознаје нетолерантно понашање својих
упором
спортско-техничко образовање;
друговаи реагује на њега, шири дух
повезивање физичког васпитања са
2. Прескок
пријатељства, истрајан је у својим
За ученике коњ у ширину висине 120
животом и радом.
активностима.
цм; за ученице 110 цм:
Годишњи план, програм и распоред
• Има правилан однос према окружењу у
- згрчка;
кросева, такмичења, зимовања и других
којем вежба, рекреира се и бави се спортом.
- разношка
облика рада утврђује се на почетку
- за напредни ниво: склонка и
школске године на наставничком већу, на
прескоци са заножењем
предлог стручног већа наставника
физичког васпитања.
3. Кругови
За ученике /доскочни кругови/:
Стручно веће наставника физичког
- њих, зањихом саскок, уз помоћ.
васпитања, самостално, одређује
редослед обраде појединих садржаја
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
програма и циклуса.
- из упора седећег разножно пред рукама,
Часови у току недеље треба да буду
прехватом напред и дизањем склоњено
распоређени у једнаким интервалима, не
став на раменима, спуст назад у упор
могу се одржавати као блок часови.
седећи разножно, прехват рукама иза
Настава се не може одржавати
бутина, сножити и зањихом саскок.
истовремено са два одељења ни на
За ученице /двовисински разбој, једна
спортском терену ни у фискултурној
притка, вратило/:
сали.
- вис на в/п лицем према н/п: клим,
У свим разредима настава физичког
премах згрчено једном ногом до виса
васпитања се реализује одвојено за
лежећег на н/п, прехват (може
ученике и одвојено за ученице, а само у
разноручно) на н/п до упора јашућег;
школама које имају по два паралелна
објекта за физичко фаспитање дозвољена
премах одножно предножном (уназад)
до упора предњег; замахом уназад
је истовремена реализација часа
(зањихом) саскок пруженим телом;
- једна притка: наскок у упр предњи,
Праћење, вредновање и оцењивање
премах одножно једном ногом до упора
Праћење напретка ученика у физичком
јашућег; премах одножно заножном до
васпитању се обавља сукцесивно у току
упора стражњег; саскок саседом
читаве школске године, на основу
(замахом ногама унапред).
методологије праћења, мерења и
вредновања ефеката у физичкимом
5. Вратило
васпитању – стандарди за оцењивање
За ученике /доскочно вратило/
- из мирног виса узмак до упора, замахом физичких способности ученика и
постигнућа у спортскимиграма
ногама уназад (зањихом) саскок увито
6. Греда
За ученице /висока греда/:
Минимални образовни захтеви
- залетом и суножним одскоком наскок у • Атлетика : трчање на 100 м за ученике
упор чучећи; окрет за 900 усправ у
и ученице, трчање на 800 м за ученике и
успон, окрет за 1800, лагано трчање на
500 м за ученице, скок удаљ, увис,
прстима, скок са променом ногу,
бацање кугле – на резултат.
кораци у успону до краја греде; саскок • Вежбе на справама и тлу:
згрчено (бочно у односу на греду).
За ученике: наставни садржаји из
7. Коњ са хватаљкама
програма вежби на тлу, прескока,
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За ученике:
- из упора пред рукама, коло заножно
левом, коло заножно десном.
Школско такмичење (одељење, школа):
актив наставника физичког васпитања
бира справе на којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике: састави из
система школских спортских такмичења
и учешће на вишим нивоима школских
такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока, једне
справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока, греде
и двовисинског разбоја.

• Спортска игра
(по избору);

• СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Да ли треба рећи да се игра разликује
од оне у првом разреду?
- Понављање и учвршћивање раније
обучаваних елемената игре.
- Даље проширивање и продубљавање
техничко-тактичке припремљености
ученика у складу са изборним
програмом за дату игру. На основу
претходних умења у техници и тактици
наставник планира конкретне садржаје
из спортске игре.
•

• Физичка,
односно спортска
активнот: у
складу са
могућностима

Актив наставника, према програму
који сам доноси (из програма трећег
разреда (програм по избору ученика) у
складу са могућностима школе,
организује наставу за коју ученици
покажу посебно интересовање

једне справе у упору и једне справе
у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
греде и двовисинског разбоја.

Оквирни број часова по темама
• Тестирање и провера савладаности
стандарда из основне школе (6
часова)
• Теоријских часова (2 у првом и 2 у
другом полугодишту).
• Атлетика (12 часова)
• Гимнастика: вежбе на справама и тлу
(12) часова.
• Спортска игра: по избору школе(12
часова)
• Физичка активност, односно спортска
активност:у складу са могућностима
школе а по избору ученика (10
часова).
• Пливање (10 часова).
• Провера знања и вештина (4 часа).
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
- Из фонда радних дана и за извођење
редопвне наставе школа у току школске
године организује:
- Два целодневна излета са пешачењем
- I разред до 12км (укупно у оба правца);
- II разред до 14 км (укупно у оба правца);
- III разред do 16 km(укупно у оба
правца);
- Два кроса : јесењи и пролећни
- Стручно веће наставника физичког
васпитања утврђује програм и
садржајизлета, и дужину стазе за
кросеве, према узрасту ученика.
Школа организује и спроводи спортска
такмичења, као јединствени део процеса
наставе физичког васпитања.
10

школе.

спортска такмичења организују се у
оквиру радне суботе и у друго време које
одреди школа. Међушколска спортска
такмичења организују се у оквиру
календара које одреди Савез за школски
спорт и олимпијско васпитање Србије
које је уједно и организатор ових
такмичења.
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Назив предмета:

Физичко васпитање

Годишњи фонд часова:

Од 60 до 64 (2 часа нељно)

Разред: трећи
ТЕМА
• Здравствена
култура и
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода;

ЦИЉ
• Унапређивање и
очување здравља;
• Утицај на правилно
држање тела
(превенција
постуралних
поремећаја);

• Развој
• Развој и
моторичких и
усавршавање
функционалних
моторичких
способности
способности и
човека, као
теоријских знања
основа за
неопходних за
реализовање
самостални рад на
постављених
њима;
циљева и
исхода;

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
• Препозна везе између физичке активности и
здравља;
• Објасни карактеристике положаја тела,
покрета и кретања у професији за коју се
школује и уочи оне, које могу имати
негативан утицај на његов раст, развој;
• Одабере и изведе вежбе обликовања и вежбе
из корективне гимнастике, које ће
превентивно утицати на могуће негативне
утицаје услед рада у одабраној професији;
• Именује моторичке способности које треба
развијати, као и основна средства и методе за
њихов развој;
• Примени адекватна средства (изводи вежбе)
за развој и усавршавање моторичких
способности из: вежби обликовања,
атлетике, гимнастике, пливања и спортских
игара за развој: снаге, брзине,
издржљивости, гипкости, спретности и
окретности;

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
• Вежбе обликовања (јачања,
лабављење и растезање);
• Вежбе из корективне гимнастике;
• Провера стања моторичких и
функционалних способности;

•

•

•

• Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
• Трчање на 60 м и 100 м;
• Трчање на 800 м ученице и 1000 м
ученици;
• Вежбе растезања (број понављања
и издржај у крајњем положају),
• Полигони спретности и окретности
и спортске игре;
• Аеробик;

•

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања;
Током реализације часова физичког
васпитања давати информације о томе
које вежбе позитиво утичу на статус
њиховог организма, с обзиром на
карактеристике њихове професије, а које
негативно утичу на здравље;
Ученици који похађају трогодишње
стручне школе далеко су више
оптерећени у редовном образовању
практичном и теоријском наставом од
осталих ученика ;
Због тога је физичко васпиатање, у овим
школама, значајно за активнан опоравк
ученика, компензацију и релаксацију с
обзиром на њихова честа статичка и
једнострана оптерећења. Теоријска
знања из области физичких активности
су од великог значаја за укупним
бављењем физичким вежбама.

Облици наставе
12

Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
• теоријска настава (4 часа)
• мерење и тестирање (8 часова)
• практична настава ( 58часова)

• Усвајање
• Стицање
знања, умења и
моторичких умења
вештина из
(вештина) и
спортских
теоријских знања
грана и
неопходних за за
дисциплина као
њихово усвајање;
основа за
• Мотивација
реализовање
ученика за
постављених
бављењем
циљева и
физичким
исхода;
активностима;
• Формирање
позитивног
• Програм по
психосоцијалних
избору
образаца
ученика:
понашања;
• Примена стечених
• Ритмичка
умења, знања и
гимнастика и
навика у
народни
свакодневним
условима живота и
плесови;
рада;
• Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности покрета
и кретања;
• Усвајање етичких
• Спортска игра
вредности и
(по избору);
подстицање
вољних особина
ученика ;
• Повезивање
моторичких
задатака у целине;

• Кратко опише основне карактеристике и
правила атлетике, гимнастике и спортске
ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ
гране - дисциплина које се уче;
УЧЕНИКА
• Демонстрира технику дисциплина из
атлетике и гимнастике (вежби на справама и
тлу) које - поседује вештину, технику и
• РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И
тактику спортске игре као и вежбе из
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
осталих програмом предвиђених садржаја
- Савладавање основних вежби:
• Детаљније опише правила спортске гране за
докорак,“, мењајући корак галопом у
коју показује посебан интерес - за коју школа
свим правцима, полкин корак, далеко
има услове;
високи скок, „маказице;
• Објасни због којих је карактеристика
Систематска обрада естетског покрета
физичког васпитања важно, да активно
тела
у месту и у кретању без реквизита
учествује у процесу наставе и да самостално
и са реквизитима, користећи при томе
спроводи одређен програм физичке и
различиту динамику, ритам и темпо,
спортске активности;
Примена савладане технике естетског
• Жели да се бави физичким, односно
покрета
и кретања у кратким
спортским активностима, пошто сагледава
саставима.
(детектује) позитивне карактеристике
- Треба савладати најмање пет народних
физичке и спортске активности - њихове
плесова.
позитивне утицаје на здравље, дружење и
- Припрема за такмичење и приредбе и
добро расположење;
учешће на њима.
• Сагледа негативне утицаје савременог
начина живота (пушење, дрога, насиље,
деликвентно понашање) и буде свестан да је
физичким, односно спортским активностима
• СПОРТСКА ИГРА (по избору)
могуће предупредити негативне утицаје;
• Комуницира путем физичких односно
спортских активности са својим друговима и - Понављање и учвршћивање раније
обучаваних елемената игре.
ужива у дружењу и контактима;
- Даље проширивање и продубљавање
• Доводи у везу свакодневни живот и
техничко-тактичке припремљености
способност за учење и практичан рад са
ученика у складу са изборним
физичким,м односно спортским
програмом за дату игру.
активностимаи правилном исхраном;
• самостално бира физичку, односно спортску
РУКОМЕТ
активност и изводи је у окружењу у коме
- Увежбавати основне техничке
живи (да ли си ово намерно избацио?.
елементе који су предвиђени

Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом
реализације;
Настава се изводи фронтално и по
групама, у зависности од карактера
методске јединице која се реализује.
Уколико је потребно, нарочито за вежбе
из корективне гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
учионици или у сали, истовремено са
практичном наставом;
• Практична настава реализује се на
спортском вежбалишту (сала, спортски
отворени терени, базен, клизалиште,
скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
• Настава се реализује у циклусима који
трају приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику физичког
васпитања је остављено да, зависно од
потреба, прецизира трајање сваког
циклуса, као и редослед њиховог
садржаја.
Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на крају
школске године – један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на справама и
тлу - један
- за спорт по избору ученика – два;
- за повезивање физичког васпитања са
животом и радом – један.
Начин остваривања програма
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• Рукомет;

• Фудбал;

• Кошарка;

али без стварања
крутих моторичких
аутоматизама
ИЗБАЦИ ПЛАВО
• Увођење ученика
у организовани
систем припрема за
школска
такмичења, игре,
сусрете и
манифестације;
• Развијање
елемената ритма
сједињавањем
кинетичких и
енергетских
елемената у
цјелине: у
препознавању
целина: радодмор; напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
• Избор спортских
грана, спортскорекреативних или
других кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање;

• Објасни да покрет и кретање, без обзира на
то којој врсти физичке,односно спортске
активности припада, има своју естетску
компоненту (лепота извођења, лепота
доживљаја);
• Ужива у извођењу покрета и кретања;
• Наводи основне олимпијске принципе и
примењује их на школским спортским
такмичењима и у слободном времену;
• Препозна нетолерантно понашање својих
другова и реагује на њега, шири дух
пријатељства, буде истрајан је у својим
активностима.
• Се правилно односи према окружењу у којме
вежба, рекреира се и бави се спортом, што
преноси у свакодневни живот
• Учествује на школском такмишењу и у
систему школских спортских такмичења

програмским сад.жајима за основну
школу.
- Покривање и откривање играча,
одузимање лопте, ометање противника.
Општи принципи постављања играчау
одбрани и нападу. Напад са једним и
два играча и напад против зонске
одбране. Зонска одбрана и напад
„човек на човека“. Уигравање кроз
тренажни процес.
- Правила игре.
- Учествовање на разредним, школским
и међусколским такмичењима.
ФУДБАЛ
- Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени
програмским сад.жајима за основну
школу.
- Покривање и откривање играча,
одузимање лопте и ометање
противника. Општи принципи
постављања играча у нападу и
одбрани. Разне варијанте напада и
одбране. Уигравање кроз тренажни
процес.
- Правила малог фудбала.
- Учествовање на разним школским и
међушколским такмичељима.
КОШАРКА
- Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени
програмским сад.жајима за основну
школу
- Техника кошарке. Шутирање на кош из
места и кретања, шут са једном или
обема рукама, са разних одстојања од
коша. Постављање и кретање играча у
нападу и одбрани. Одбрана „зоном“ и
„човек на човека“. Напад против ових
врста одбрана. Контранапад у разним
варијантама и принцип блока.
- Правила игре и суђење.
- Учествовање на разредним и школским
такмичењима.

Садржаји програма усмерени су
на:развијање физичких способности;
спортско-техничко образовање;
повезивање физичког васпитања са
животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред
кросева, такмичења, зимовања и других
облика рада утврђује се на почетку
школске године на наставничком већу, на
предлог стручног већа наставника
физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког
васпитања, самостално, одређује редослед
обраде појединих садржаја програма и
циклуса.
Часови у току недеље треба да буду
распоређени у једнаким интервалима, не
могу се одржавати као блок часови.
Настава се не може одржавати
истовремено са два одељења ни на
спортском терену ни у фискултурној сали.
У свим разредима настава физичког
васпитања се реализује одвојено за
ученике и одвојено за ученице, а само у
школама које имају по два паралелна
објекта за физичко фаспитање дозвољена
је истовремена реализација часа
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком
васпитању се обавља сукцесивно у току
читаве школске године, на основу
методологије праћења, мерења и
вредновања ефеката у физичкимом
васпитању – стандарди за оцењивање
физичких способности ученика и
постигнућа у спортскимиграма
Оквирни број часова по темама
• Тестирање и провера савладаности
стандарда из основне школе (6 часова)
• Теоријских часова (2 у првом и 2 у
другом полугодишту).
• Атлетика (12 часова)
• Гимнастика: вежбе на справама и тлу
(12) часова.
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• Одбојка;

-

-

• Пливање;

• Борилачке
вештине;

• Клизање,
смучање;

-

ОДБОЈКА
Увежбавати основне техничке
елементе који су предвиђени
програмским сад.жајима за основну
школу
Техника одбојке. Игра са повученим и
истуреним центром. Смечирање и
његова блокада. Уигравање кроз
тренажни процес.
Правила игре и суђења.
Учествовање на одељенским ,
разредним и међушколским
такмичењима.

ПЛИВАЊЕ
- Упознавање и примена основних
сигурносних мера у пливању;
- Усвајање две технике пливања (по
склоностима и избору ученика).
Вежбање ради постизања бољих
резултата. Скок на старту и окрети.
- Учествовање на одељенским ,
разредним и међушколским
такмичењима.

• Спортска игра: по избору школе(12
часова)
• Физичка активност, односно спортска
активност:у складу са могућностима
школе а по избору ученика (10 часова).
• Пливање (10 часова).
• Провера знања и вештина (4 часа).
.
Школа организује и спроводи спортска
такмичења, као јединствени део процеса
наставе физичког васпитања.
спортска такмичења организују се у оквиру
радне суботе и у друго време које одреди
школа. Међушколска спортска такмичења
организују се у оквиру календара које
одреди Савез за школски спорт и
олимпијско васпитање Србије које је
уједно и организатор ових такмичења.

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
- Избор борилачке вештине која се
изучава на матичним факултетима
спорта и физичког васпитања, и која је
у програму Школских спортских
такмичења. Наставник у складу са
могућностима школе и
интересовањима ученика предлаже
наставни програм.
КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
- Програмски задаци из клизања и
скијања обухватају савладавање
основне технике и упознавање са
правилима такмичења. Наставник
предлаже наставни програм, који се
заснива на програму клизања и
предмета скијање на матичним
факултетима
15

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају одређене положаје тела, покрете и кретања, који могу
негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статус стопала). Како би се избегли ови негативни утицаји, наставници стручних предмета и професори физичког
васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се обезбеђујен превенција.
1. Медицина
2. Биологија
3.Физика
4.Исхрана људи
5.Екологија
6.Хемија
7.Филозофија
8.Ликовна култура
9. Музичка култура
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МАТЕМАТИКА
1. ЦИЉЕВИ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Развијање логичког и апстрактног мишљења
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика
Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа
Разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи и трансформације
Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена
Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; развијање
радних навика и способности за самостални и групни рад
Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно- теоретским предметима и развијање способности за
правилно коришћење стручне литературе
Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења
Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва
Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу

2. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ:
•

Препоручује се литература која је добила позитивну стручну оцену о квалитету рукописа и сагласност Министарства
просвете за упутребу у школи

3. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
• Физика

• Група стручних предмета

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО РАЗРЕДИМА
Разред:
Годишњи фонд часова:

ТЕМА

први
74 часа

ЦИЉ

• ВЕКТОР
И

• Стицање
знања о
векторима

•
•
•

• РЕАЛНИ
БРОЈЕВ
И

• Обнављање и
проширивањ
е знања о
скупу
реалних
бројева

•
•
•

•

•
•

•
• ТРИГОН
ОМЕТР
ИЈА
ПРАВОУ
ГЛОГ
ТРОУГЛ
А

• Стицање
знања из
тригономет
рије
правоуглог
троугла и
примена

•

•

•

•

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
зна шта је вектор и које особине има
зна шта је интензитет вектора
уме да изврши операције са векторима (сабирање и
одузимање вектора, производ броја и вектора)
зна основне подскупове скупа реалних бројева (N,
Z, Q, I) и разликује њихове елементе на примерима
уме да одреди НЗС и НЗД природних бројева
уме да обавља рачунске операције са разломцима и
децималним бројевима, преводи децималне бројеве
у разломке и обрнуто
уме да израчуна вредност једноставног
рационалног бројевног израза поштујући
приоритет рачунских операција и употребу
заграда, зна да делилац мора бити различит од нуле
уме да одреди апсолутну вредност реалног броја и
графички интерпретира на бројевној оси
уме да заокругљује број на одређени број децимала
и уме да израчунату вредност једноставног израза
са реалним бројевима прилагоди траженој
тачности израженој бројем децималних места
зна шта је апсолутна и релативна грешка и уме да
их разликује
зна шта је синус, косинус, тангенс и котангенс
оштрог угла у правоуглом троуглу, уме да их
израчунава (ако се могу израчунати) када су дате
странице и обрнуто - конструисати оштар угао
ако је позната једна његова тригонометријска
функција
зна основне тригонометријске идентичности и
примењује их у одређивању вредности
тригонометријских функција на основу
познавања само једне
зна вредности тригонометријских функција
карактеристичних углова (од 300 , 450 , 600 ), уме
да са калкулатора прочита вредности за остале
оштре углове и обрнуто
елементе тригонометрије правоуглог троугла
користити у решавању практичних проблема

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
• Појам вектора, супротан вектор, основне
операције са векторима
• Примери разлагања сила у физици
• Преглед бројева , операције са реалниом
бројевима
• НЗС и НЗД природних бројева
• Апсолутна вредност реалног броја
• Приближна вредност реалних бројева,
правила заокруживања, грешка

• Дефиниције тригонометријских функција у
правоуглом троуглу
• Врдности тригонометријских функција за
углове од 300 , 450 , 600
• Основне тригонометријске идентичности
• Решавање правоуглог троугла

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• За реализацију теме препоручује се 5
часова

• Урадити улазни тест на почетку
• Инсистирати на прецизности, тачности,
систематичности и уредности у раду
• Садржаје о грешкама повезати са
предметима: Операције и мерења у
месарству, Операције и мерења у пекарству
и Операције и мерења у млекарству (у
зависности од врсте образовног профила),
израчунавати апсолутну и релативну
грешку конкретних мерења
• За реализацију реалних бројева препоручује
се 9 часова

• Нагласити да се резултат Талесове теореме
користи при увођењу тригонометријских
функција оштрог угла
• Садржаје повезивати са одговарајућим
садржајима физике и стручних предмета:
нагиб стрме равни, разлагање сила
(нормална компонента код силе трења или
компонента силе у правцу кретања тела...),
величина сенке...
• Треба инсистирати на употреби
калкулатора, као помоћног средства при
решавању проблема применом
тригонометрије
• За обраду препоручених садржаја
предлаже се 9 часова

• ПРОПОР
ЦИОНА
ЛНОСТ

• РАЦИО
НАЛНИ
АЛГЕБА
РСКИ
ИЗРАЗИ

• Стицање
основних
знања о
пропорцијам
аи
процентном
рачуну и
њихова
примена
• Стицање
основних
знања и
вештина о
полиномима
и
рационалним
алгебарским
изразима

• ГЕОМЕТ
РИЈА

• Стицање
основних
знања и
вештина из
геометрије

• РАЦИО

• Обнављање и

• уме да израчуна одређен део неке величине
• зна шта је размера, уме да је прошири или скрати и
уме да је примењује у решавању проблема поделе
• уме да реши просту пропорцију
• препозна директну или обрнуту пропорционалност
две величне, уме да је примени у решавању
једноставних проблема и. уме то да прикаже
графички

•
•
•
•

Размера и пропорција
Директна и обрнута пропорционалност
Прост сразмерни рачун
Рачун поделе

• Важно је да се размера везује за реалне и
конкретнe примене нпр. код плановa и
географских карата, рецептура за одређене
прехрамбене производе
• За реализацију пропорционалности
величина препоручује се 8 часова

• зна да среди полином добијен сабирањем,
одузимањем и множењем полинома
• зна да примени дистрибутивни закон множења
према сабирању и формуле за квадрат бинома и
разлику квадрата, збир и разлику кубова при
трансформацији полинома
• зна да растави полином на чиниоце
• зна да одреди НЗД и НЗС полинома
• зна да трансформише једноставнији рационални
алгебарски израз
• зна шта је права, дуж, полуправа, угао, троугао,
круг
• разликује међусобни однос углова (суседни,
упоредни, унакрсни, комплементни, суплементни)
• зна релације везане за унутрашње и спољашње
углове троугла
• зна својства симетрале дужи и њену конструкцију,
центар описане кружнице око троугла
• зна својства симетрале угла и њену конструкцију,
центар уписане кружнице у троугао
• зна да конструише висину троугла
• зна шта је тежишна дуж троугла и својство
тежишта
• зна шта је средња линија троугла и њено својство
• зна основне релације у једнакокраком, односно
једнакостраничном троуглу
• разликује врсте четвороуглова и њихове особине
• зна основне ставове о паралелограму и уме да их
примени
• зна особине специјалних паралелограма
• зна Талесову теорему и њену примену на поделу
дужи на n једнаких делова
• зна дефиницију сличних фигура, зна шта је
коефицијент сличности и ставове о сличности
троуглова и то примењује

•
•
•
•

Полиноми
Растављање полинома на чиниоце
НЗД и НЗС полинома
Трансформације рационалних алгебарских
израза

• Инсистирати на прецизном изражавању
• Урадити тест по завршетку рационалних
алгебарских израза
• За реализацију рационалних алгебарских
израза препоручује се 13 часова

•
•
•
•
•
•
•

Геометријски појмови и везе између њих
Троугао
Значајне тачке троугла
Четвороугао
Талесова теорема
Сличност фигура
Сличност троуглова, ставови сличности

• Инсистирати на извођењу прецизне и
уредне конструкције једноставних фигура
• За реализацију планиметрије препоручује се
13 часова

• уме да представи зависност две величине у

• Садржаје повезати са одговарајућим

НАЛНИ
АЛГЕБА
РСКИ
ИЗРАЗИ

употпуњавањ
е знања о
линеарним
функцијама,
једначинама,
неједначина
ма и
системима,
примена

•

•
•
•

•

•

стањима, појавама и процесима из реалних
ситуација - табеларно и графички
уме да са графика, графикона или из табеле
прочита и запише колико износи вредност једне
величине ако је позната друга и колико износи
промена једне величине ако је позната промена
друге
решава линеарне једначине применом
еквивалентних трансформација
решава практичне проблеме који се своде на
линеарне једначине
препозна аналитички облик y = kx + n линеарне
функције, знаће да је график линеарне функције
права и умеће да геометријски интерпретира
параметре k и n
решава системе линеарних једначина са две и
три непознате аналитичким методама и
примењује их
решавати линеарну неједначину са једном
непознатом и графички приказивати скуп решења

• Особине једнакости
• Линеарна једначина
• Решавање линеарних једначина са
једном непознатом, еквивалентност
једначина
• Једначине чије се решавање своди на
решавање линеарне једначине; апсолутна
вредност
• Линеарна функција и њен график
• Систем линеарних једначина са две и
три непознате, различите методе
решавања
• Примена линеарних једначина на
решавање различитих проблема
• Линеарне неједначине са једном
непознатом, системи

НАПОМЕНА: ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 4 ПИСМЕНА ЗАДАТКА СА ИСПРАВКАМА ПЛАНИРАНО ЈЕ 8 ЧАСОВА.

садржајима физике, хемије и практичне
наставе; инсистирати на примерима
проблема из свакодневног живота
• Инсистирати на геометријској
интерпретацији графика функције f(x) =
kx + n
као праве кроз тачку N(0,n) и
правцем који, за к≠0 одређује дуж AB где
је A0,0), B(1,к), а за к=0 је паралелан x оси
• Повезивање појмова линеарне функције ,
линеарне једначине и неједначине , преко
знака линеарне функције
• За реализацију линеарних једначина,
неједначина, фунција и система
препоручује се 9 часова

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

ИСТОРИЈА
64 – 74 (према наставном плану)
први

Циљеви предмета:

•
•
•
•
•

ТЕМА

ЦИЉ

Српска држава и државност

Проширивање
знања о настанку
модерне српске
државе и
најважнијим
одликама српске
државности
Развијање свести о
значају
средњовековне
државности за
настанак модерне
српске државе
Уочавање улоге
знаменитих
личности у развоју
српске државности
Разумевање
најзначајнијих
политичких идеја
модерног доба

Хуманистичко образовањe и развијање историјске свести;
Стицање знања и вештина неопходних за разумевање савременог света;
Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности;
Развијање националног идентитета;
Унапређивање способности за изражавање и образлагање сопственог мишљења.
ИСХОДИ
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће бити у
ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
стању да:
1. препозна различите историјске
• Постанак, развој и крај српске државности у
На почетку теме ученике упознати са циљевима
садржаје (личности, догађаје,
средњем веку
и исходима наставе/учења, планом рада и
појаве и процесе) и доведе их у
• Институција владара у средњем веку
начинима оцењивања.
• Српски народ и његови суседи у средњем веку
везу са одговарајућом
• Положај Срба под османском, хабзбуршком и
временском одредницом и
Облици наставе
млетачком влашћу (XVI–XIX век)
Предмет се реализује кроз следеће облике
историјским периодом
2. разликује периоде у којима је
• Српска револуција 1804–1835. и њено место у
наставе:
постојала, престала да постоји и
контексту европских збивања
• теоријска настава
поново настала српска држава
• Развој државних институција
3. упореди одлике српске
• Развој уставности
Место реализације наставе
државности у средњем и новом
• Улога модерних династија (Карађорђевићи,
• Теоријска настава – у учионици
веку
Обреновићи, Петровићи) у развоју српске
4. објасни узроке и последице
државности
Оцењивање
Српске револуције,
• Ратови Србије и Црне Горе за независност 1876–
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
ослободилачких ратова 1876–
1878.
0. праћење остварености исхода
1878, Балканских ратова и Првог • Настанак странака и формирање модерног
0. тестове знања
политичког система
светског рата
5. лоцира места најважнијих битака • Србија и Црна Гора у Балканским ратовима и Првом
Оквирни број часова по темама
које су вођене током Српске
светском рату
Српска држава и државност ......…...најмање 32
револуције, ослободилачких
Српски народ у југословенској
• Најзначајније личности (вожд Карађорђе Петровић,
ратова 1876–1878, Балканских
држави.................................................најмање 14
кнез Милош Обреновић, прота Матеја Ненадовић,
ратова и Првог светског рата
Достигнућа српске
митрополит Стефан Стратимировић, Димитрије
6. опише улогу истакнутих
Давидовић, Тома Вучић Перишић, Илија Гарашанин, културе................................................најмање 10
Српски народ и Србија у савременом свету......
личности у Српској револуцији, у
кнез Александар Карађорђевић, кнез Михаило
..............................................................најмање 8
развоју државних иституција и
Обреновић, Владимир Јовановић, Светозар
формирању модерног политичког
Милетић, краљ Милан Обреновић, владика Петар I
система, у ослободилачким
Петровић, владика Петар II Петровић, књаз Данило
ратовима 1876–1878, Балканским
Петровић, књаз Никола Петровић, Лука Вукаловић,
ратовима и Првом светском рату
Јован Ристић, Стојан Новаковић, Никола Пашић,
7. изведе закључак о значају
краљ Александар Обреновић, краљ Петар I
уставности за развој модерног
Карађорђевић, престолонаследник Александар
политичког система
Карађорђевић, Радомир Путник, Степа Степановић,
Живојин Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић...)

Проширивање
знања о настанку и
одликама
југословенске
државе

0.
0.

0.

Српски народ у југословенској држави

Проширивање
знања о положају
српског народа у
југословенској
држави
Уочавање улоге
знаменитих
личности у
политичком животу
југословенске
државе

0.

0.

0.

0.

Сагледавање
међународног
положаја
југословенске
државе

образложи најважније мотиве за
стварање југословенске државе
процени значај настанка
југословенске државе за српски
народ
идентификује одлике
југословенске државе као
монархије и као републике
разликује особености друштвенополитичких система који су
постојали у југословенској
држави
процени улогу и значај
југословенске државе у
међународним односима
образложи допринос Југославије
у победи антифашистичке
коалиције
именује најважније личности које
су утицале на друштвенополитичка збивања у Југославији

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Југословенска идеја и конституисање државе
Одлике политичког система у југословенској
краљевини (политичке борбе, Видовдански и
Октроисани устав, лични режим краља Александра,
стварање Бановине Хрватске и отварање српског
питања)
Априлски рат и последице пораза, геноцид над
Србима у НДХ
Отпор, устанак и грађански рат
Биланс рата и допринос Југославије победи
антифашистичке коалиције
Проглашење републике и изградња новог државног
и друштвеног уређења
Сукоб Југославије и социјалистичких земаља –
резолуција Информбироа, Голи оток
Југославија између истока и запада
Разбијање и распад Југославије – пораз Југославије
као идеје, политичког пројекта и друштвеног
система, велике силе и југословенска криза, ратови у
Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини,
настанак нових држава, сукоби на Косову и
Метохији и НАТО интервенција 1999, Косовско
питање, раздвајање Србије и Црне Горе
Најзначајније личности (краљ Александар I
Карађорђевић, Никола Пашић, Стјепан Радић, Љуба
Давидовић, Светозар Прибићевић, Милан
Стојадиновић, кнез Павле Карађорђевић, краљ Петар
II Карађорђевић, генерал Драгољуб Михаиловић,
генерал Милан Недић, Анте Павелић, Јосип Броз
Тито, Слободан Милошевић, Фрањо Туђман...)

Препоруке за реализацију наставе
• За сваку тематску целину дати су циљеви,
исходи и садржаји. Исходи треба да послуже
да наставни процес у овом предмету буде
тако обликован да се наведени циљеви
остваре.
• Оваква структура програма конципирана је с
циљем да помогне наставнику у планирању
непосредног рада са ученицима јер му
олакшава одређивање обима и дубине
обраде појединих наставних садржаја.
• Садржаје треба прилагођавати ученицима,
како би најлакше и најбрже достигли
наведене исходе.
• Наставник има слободу да сам одреди
распоред и динамику активности за сваку
тему уважавајући циљеве предмета.
• Овако осмишљени програм може се
допунити садржајима из прошлости
завичаја, чиме се код ученика постиже
јаснија представа о историјској и културној
баштини њиховог краја (значајне грађевине,
установе културе и образовања, споменици
знаменитим личностима и учесницима
устанака и ратова...).
• Историја као наративни предмет, у коме су
усмено излагање, опис, разговор,
објашњења, тумачења, аргументовање
наставника и ученика главна активност,
пружа велике могућности за подстицање
ученичке радозналости, која је у основи
сваког сазнања. Наставни садржаји треба да
буду представљени као „прича” богата
информацијама и детаљима, не зато да би
оптеретили памћење ученика, већ да би им
историјски догађаји, појаве и процеси били
предочени јасно, детаљно, живо и
динамично.

Разумевање појма
српског културног
простора

0.

0.

Развијање свести о
континуитету
српске културе

0.
0.

Достигнућа српске културе

Сагледавање српске
културе као дела
европске културе
Проширивање
знања о највишим
дометима и
репрезентима
српске културе
Развијање свести о
значају образовања
за општи културни
напредак
Уочавање промена у
свакодневном
животу код Срба
кроз векове

0.

разликује периоде у којима су
настала најзначајнија дела српске
културе
упореди одлике српске културе
различитих периода
објасни утицаје историјских
збивања на културна кретања
опише одлике свакодневног
живота код Срба у различитим
епохама и областима
именује најважније личности које
су заслужне за развој српске
културе

•

•

•
•
•

•
•

•

Средњовековна култура Срба (језик и писмо, верски
карактер културе, Мирослављево јеванђеље,
књижевност, најзначајније задужбине, правни
споменици)
Последице сеоба на српску културу (утицај
западноевропских културних кретања на српску
културу)
Успон грађанске класе
Свакодневни живот сеоског и градског
становништва
Културна и просветна политика – оснивање Велике
школе, Универзитета, академије наука, Народног
позоришта
Европски културни утицаји
Личности – Свети Сава, деспот Стефан Лазаревић,
монахиња Јефимија, Доситеј Обрадовић, Вук
Караџић, Сава Текелија, Петар II Петровић Његош,
Паја Јовановић, Урош Предић, Надежда Петровић,
Лаза Костић...)
Српска култура као део југословенског културног
простора (културна сарадња и прожимања, наука,
уметнички покрети, хуманитарне и спортске
организације, популарна култура, личности –
Никола Тесла, Михајло Пупин, Михаило Петровић
Алас, Јован Цвијић, Милутин Миланковић,
Бранислав Нушић, Исидора Секулић, Јован Дучић,
Ксенија Атанасијевић, Слободан Јовановић, Сава
Шумановић, Иван Мештровић, Иво Андрић, Милош
Црњански, Бојан Ступица, Борислав Пекић, Добрица
Ћосић, Александар Петровић, Александар Поповић,
Емир Кустурица, Душан Ковачевић…)

Препоруке за реализацију наставе
• Настава не би смела бити статистичка
збирка података и извештај о томе шта се
некада збило, већ би требало да помогне
ученицима у стварању што јасније представе
не само о томе шта се тада десило, већ и
зашто се то десило и какве су последице из
тога проистекле.
• Пожељно је избегавати фрагментарно и
изоловано знање историјских чињеница јер
оно има најкраће трајање у памћењу и
најслабији трансфер у стицању других знања
и вештина.
• Наставник, поред тога што креира своја
предавања, осмишљава и планира на који
начин ће се ученици укључити у образовноваспитни процес. Није битно да ли је
ученичка активност организована као
индивидуални рад, рад у пару, малој или
великој групи, као радионица или домаћи
задатак, већ колико и како „уводи” у прошле
догађаје, односно колико подстиче ученике
да се дистанцирају од садашњости и
сопственог угла гледања.
• Да би схватио догађаје који су се догодили у
прошлости, ученик мора да их оживи у свом
уму, у чему велику помоћ пружа употреба
различитих историјских текстова, карата и
других извора историјских података
(документарни и играни видео и дигитални
материјали, музејски експонати,
илустрације, као и обиласци културноисторијских споменика и посете установама
културе).

Српски народ и Србија у савременом свету

Разумевање
политичких и
економских односа
у савременом свету

0.

0.

Сагледавање
међународног
положаја Србије

0.
0.

Проширивање
знања о
најзначајнијим
међународним
организацијама и
чланству Србије у
њима

идентификује најважније
чиниоце у међународним
политичким и економским
односима
лоцира место и улогу Србије у
савременом свету
утврди значај чланства Србије у
међународним организацијама
објасни утицај савремених
техничких достигнућа на
повезивање људи у свету

•
•

•
•
•
•

Најутицајније државе и организације у
међународним политичким и економским односима
Улога Организације уједињених нација у очувању
мира у свету, борби против сиромаштва и заштити
културних споменика
Геополитички положај Србије
Чланство Србије у регионалним, европским и
светским организацијама
Срби ван Србије (проблем избеглица, Република
Српска)
Свет почетком XXI века – научни и технолошки
развој, Интернет, утицај медија на јавно мњење,
популарна култура, глобализација, тероризам,
еколошки проблеми...

Проширивање
знања о
последицама
научнотехнолошког
развоја

Корелација са другим предметима / модулима
•
•
•
•
•
•

Српски језик и књижевност
Географија
Грађанско васпитање
Верска настава
Устав и права грађана
Друштвено уређење

Препоручена литература
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

С. Ћирковић, Р. Михаљчић, Лексикон српског средњег века, Београд 1999.
М. Благојевић, Д. Медаковић, Р. Љушић, Љ. Димић, Историја српске државности, I–III, Нови Сад 2000–2001.
Историја српског народа, Београд 1981–1993.
А. Веселиновић, Р. Љушић, Српске династије, Нови Сад 2001.
M. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989.
Приватни живот у српским земљама средњег века, приредиле С. Марјановић-Душанић и Д. Поповић, Београд 2004.
Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба, приредио А. Фотић, Београд 2005.
А. Вулетић, Ј. Мијаиловић, Између посела и балова. Живот у Србији у 19. веку, Београд 2005.
Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, пририредили А. Столић и Н. Макуљевић, Београд 2006.
Р. Љушић, Карађорђевићи, Београд 2001.
Образовање код Срба кроз векове, Београд 2001.
А. Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984.

Препоруке за реализацију наставе
• Коришћење историјских карата је изузетно
важно јер оне омогућавају ученицима не
само да на очигледан и сликовит начин
доживе простор на коме се неки од догађаја
одвијао, већ им и помажу да прате промене
на одређеном простору кроз време.

•
•
•
•
•
•
•
•

Б. Младеновић, Србија у Великом рату (1914–1918), Београд 2008.
Љ. Сарамандић, Н. Максимовић, Тамо далеко, Београд 2006.
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1978, Београд 1980.
Приватни живот код Срба у двадесетом веку, приредио М. Ристовић, Београд 2007.
Љ. Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1918–1941, I–III, Београд 1996.
П. Ј. Maрковић, Београд 1918–1941, Београд 1992.
К. Николић, Страх и нада у Србији 1941–1944. године. Свекодневни живот под окупацијом, Београд 2002.
П. J. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948–1965, Београд 1996.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Циљеви предмета:
•

Стицање знања, вештина и формирање вредносних ставова информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву.

Назив и трајање модула предмета
Трајање модула
(часови)
В
Основе рачунарске технике
12-14
Обрада текста
14-16
Табеларни прорачуни
14-16
Слајд - презентације
10-12
Интернет и електронска комуникација
14-16
УКУПНО:
64 - 74
НАПОМЕНА:
Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки образовни профил.
НАЗИВ МОДУЛА

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за коришћење
основних могућности
рачунарског система

Основе рачунарске технике
12 - 14 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
1. класификује фазе историјског развоја
рачунара
2. наведе примере употребе РС у
свакодневном животу
3. дефинише појмове хардвера и софтвера
4. објасни Фон Нојманов модел рачунара
5. разликује јединице за меру количине
података
6. разликује основне компоненте рачунара
7. разликује факторе који утичу на
перформансе рачунара
8. разликује врсте софтвера
9. дефинише оперативни систем (ОС) и
наводи његове главне функције
10. подешава радно окружење ОС
11. хијерархијски организује фасцикле и
управља фасциклама и датотекама
12. разликује типове датотека
13. користи текст едитор оперативног система
14. црта помоћу програма за цртање у оквиру
ОС
15. инсталира нови софтвер
16. компресује и декомпресује датотеке и
фасцикле

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
• историјски развој технологија
за складиштење, обраду и
пренос података
• примена РС у разним
областима људске делатности
• блок-схема Фон Нојмановог
модела рачунарског система
• јединице за мерење количине
податка (бит, бајт, редови
величине)
• основне компоненте рачунара
и њихов утицај на
перформансе рачунара
• врсте и подела софтвера,
главне функције ОС-а
• подешавање радног окружења
(позадина радне површине,
сат, календар, језик тастатуре,
резолуција монитора...)
• концепти организације
датотека и фасцикли
• типови датотека
• текст едитор цртање који
постоји у саставу ОС-а

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
1. лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
• Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
• рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
• Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу.
• При реализацији модула инсистирати на вештинама.
• Принцип рада рачунарског система објаснити правећи
паралелу са системима који су ученицима већ познати из
ранијег искуства.
• Основне компоненте рачунара: објаснити ученицима начин

17. обезбеђује заштиту рачунара од штетног
софтвера
18. инсталира периферне уређаје
19. наводи примере и предности умрежавања
рачунара
20. манипулише дељивим ресурсима у
локалној мрежи
21. управља штампањем докумената
22. примењује здравственe и сигурноснe мерe
заштите при коришћењу рачунара
23. објасни утицај коришћења рачунара на
животну средину
24. примењује и поштује законскa решења у
вези са ауторским правима и заштитом
података

•
•
•
•
•
•
•
•

•

програм за цртање који
постоји у саставу ОС-а
инсталација корисничког
софтвера
програми за архивирање
података
програми за заштиту рачунара
од штетног софтвера
инсталација периферних
уређаја
дељење ресурса у оквиру
локалне мреже
подешавање параметара
штампе
фактори који штетно утичу на
здравље корисника рачунара,
животну средину и мере за
њихову минимизацију
врсте лиценци, ауторска права
и заштита података

•
•
•
•
•
•
•
•

повезивања рачунара, улазно – излазне портове и уређаје
спољашње меморије, а централну јединицу само на нивоу
основне блок – шеме (матична плоча, напајање, РАМ,
процесор, графичка, звучна и мрежна карта).
Објаснити значај и направити хијерархију утицаја појединих
компоненти РС на перформансе рачунара.
Поделу софтвера урадити на нивоу: ОС, апликативни софтвер
и драјвери и објаснити њихову намену.
При подешавању радног окружења посебну пажњу обратити
на регионална подешавања
При реализацији хијерархијске организације фасцикли
објаснити ученицима њен значај.
Инсталацију софтвера реализовати на програмима за заштиту
рачунара и архивирање података.
Инсталацију периферних уређаја урадити на примеру
штампача.
Објаснити ученицима значај правилног држања тела,
осветљења, дужине рада без паузе...
Инсистирати на поштовању и доследном спровођењу
ауторских права и софтверских лиценци.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. Праћење остварености исхода
2. Тестове знања
3. Тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за рад са
програмима за обраду
текста

Обрада текста
14 - 16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
1. подешава радно окружење
програма за обраду текста
2. управља текстуалним документима
и чува их у различитим верзијама
3. креира и уређује текстуалне
документе
4. креира и уређује табеле
5. уметне објекте у текст и
модификује их
6. направи циркуларна писма
7. подешава параметре изгледа
странице текстуалног документа
8. проналази и исправља правописне
и словне грешке помоћу алата
уграђених у програм за обраду
текста.
9. прегледа и штампа текстуални
документ.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

подешавање радног окружења (палете
алатки, пречице, лењир, поглед, зум...)
рад са документима (отварање, снимање у
различитим форматима и верзијама
програма)
уношење текста (унос текстa, симбола и
специјалних карактера)
форматирање текста (слова, обликовање,
индексирање, експонирање, боја, промена
величине слова)
форматирање пасуса
стилови
креирање и форматирање табеле
уношење података и модификовање табеле
рад са објектима (уметање, копирање,
премештање, промена величине...)
израда циркуларног писма, избор листе
прималаца, уметање података, снимање и
штампање
подешавање параметара изгледа странице
документа (оријентација папира, величина,
маргине, прелом, уређивање заглавља и
подножја, аутоматско нумерисање страна)
исправљање правописних грешака,
контролор правописа
прегледање документа пре штампања,
штампање целог документа, појединачних
страница и одређивање броја копија

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
• лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
• Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
• рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
• Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима
(форме, текстови, обрасци, извештаји и сл. са каквима ће
ученик радити при обављању стручних послова )
• При реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре.
• Инсистирати на правилном форматирању параграфа
(максимално користити могућности које пружа програм,
избегавати поновљену употребу тастера „ентер“ и
„размак“)
• При обради табела као пример урадити табелу која ће се
касније користити при изради циркуларног писма.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за рад са
програмом за
табеларне прорачуне

Табеларни прорачуни
14 - 16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
1. подешава радно окружење
програма за табеларне
прорачуне
2. управља табеларним
документима и чува их у
различитим верзијама
3. уноси податке различитих
типова – појединачно и
аутоматски
4. измени садржаје ћелија
5. сортира и поставља филтере
6. манипулише врстама и
колонама
7. организује радне листове
8. уноси формуле у ћелије
9. форматира ћелије
10. бира, обликује и модификује
графиконе
11. подешава изглед странице за
штампање табеларног
документа
12. исправља грешке у
формулама и тексту
13. прегледа и штампа табеларни
документ.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

подешавање радног окружења (палете алатки,
пречице, лењир, поглед, зум...)
рад са документима (отварање, снимање у
различитим форматима и верзијама програма)
уношење података (појединачни садржаји
ћелија и аутоматске попуне)
мењање типа и садржаја ћелије
сортирање и филтрирање
подешавање димензија, преметање, фиксирање
и сакривање редова и колона
додавање, брисање, премештање и
преименовање радних листова
уношење формула са основним аритметичким
операцијама, користећи референце на ћелије
функције за: сумирање, средњу вредност,
минимум, максимум, пребројавање,
заокруживање
логичке функције
копирање формула, релативно и апсолутно
референцирање ћелија
форматирање ћелија (број децималних места,
датум, валута, проценат, поравнање, прелом,
оријентација, спајање ћелија, фонт, боја
садржаја и позадине, стил и боја рама ћелије)
намена различитих типова графикона,
приказивање података из табеле помоћу
графикона
подешавање изгледа странице документа за
штампање (оријентација папира, величина,
маргине, прелом, уређивање заглавља и
подножја, аутоматско нумерисање страна)
исправљање грешака у формулама и тексту
прегледање документа пре штампања,
аутоматско штампање насловног реда,
штампање опсега ћелија, целог радног листа,
целог документа, графикона и одређивање броја
копија.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
• лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
• Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
• рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
• Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима.
• При реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре.
•
Логичке функције: избор функција прилагодити нивоу
знања ученика и потребама образовног профила.
• Форматирање ћелија обрађивати током два часа
• При обради графикона, показати различите врсте
графикона (хистограме, линијске, и „пите“; објаснити
њихову намену; показати подешавање појединих
елемената графикона).
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за израду
слајд – презентација и
њихово презентовање

Слајд – презентације
10 - 12 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
1. подешава радно окружење
програма за израду слајд –
презентације
2. управља слајд –
презентацијама и чува их у
различитим форматима и
верзијама
3. додаје и премешта слајдове
4. припреми презентацију у
складу са правилима и
смерницама за израду
презентације
5. користи различите
организације слајда
6. уноси и форматира текст на
слајду
7. додаје објекте на слајд
8. уноси белешке уз слајд
9. подешава позадину слајда
10. користи и модификује готове
дизајн – теме
11. додаје и подешава
анимационе ефекте објектима
12. бира и подешава прелазе
између слајдова
13. израђује интерактивне слајд
презентације
14. разликује врсте погледа на
презентацију
15. припрема за штампу и штампа
презентацију
16. подешава презентацију за
јавно приказивање;
17. припрема презентације за
приказивање са другог
рачунара
18. излаже слајд-презентацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

подешавање радног окружења (палете алатки,
пречице, лењир, поглед, зум...)
рад са документима (отварање, снимање у
различитим форматима и верзијама програма)
додавање и манипулација слајдовима
основна правила и смернице за израду
презентације (количина текста и објеката по
слајду, величина и врста слова, дизајн...)
организација слајда: слајдови са текстом,
табелама, дијаграмима и графиконима
форматирање текста
додавање објеката на слајд (звук, филм....)
позадина слајда (боје, преливи, шрафуре,
текстуре и слике)
дизајн – теме
анимациони ефекти (врсте, подешавање
параметара, анимационе шеме)
прелаз између слајдова
интерактивна презентација (хиперлинкови и
акциона дугмад)
врсте погледа на презентацију
штампање презентације
подешавање презентације за јавно приказивање
(ручно, аутоматски, у петљи...)
наступ презентера (положај презентера,
вербална и невербална комуникација,
савладавање треме...).

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
• лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
• Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
рачунарски кабинет

•

Препоруке за реализацију наставе
Практичну реализацију модула извести у неком од
програма за израду слајд презентације.
• Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима.
• Кроз цео модул ученик треба да ради на једној
презентацији чија је тематика везана за конкретан
образовни профил и да на њој примени сва усвојена знања
и вештине.
• При реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре.
• Извођење наставе започети објашњењима наставника а
затим усмерити ученике да самостално вежбају.
• Инсистирати на значају слајд презентација и важности
квалитетног презентовања.
• Подстицати код ученика креативност.
• Последња два часа ученици презентују своје радове и
дискутују о њима.
•

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за коришћење
Интернета и
електронску
комуникацију

Интернет и електронска комуникација
14 - 16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку модула ученик ће
МОДУЛА
бити у стању да:
• историјски развој Интернета и структура
1. објасни појам и структуру
Интернета
• адресе и протоколи
2. разликује начине повезивања
• начини повезивања рачунара са Интернетом
рачунара са Интернетом
(предности и недостаци сваког од њих)
3. разликује Интернет – сервисе • сервиси Интернета (WWW, електронска пошта,
4. објасни појмове хипертекста
FTP...)
и WWW
• WWW, веб – прегледач (врсте, отварање и
подешавање)
5. користи садржаје са веба
• коришћење претраживача (основно и напредно)
(WWW – сервиса)
• поузданост извора информација.
6. проналази садржаје на вебу
помоћу претраживача
• медијска писменост.
7. процењује садржаје са веба на • преузимање садржаја са веба (снимањем веб
критички начин
странице, копирањем садржаја са веб странице,
8. преузима садржаје са веба
преузимањем датотеке)
• програми за електронску пошту („веб – мејл“ и
9. комуницира путем
програми за преузимање поште на локални
електронске поште
рачунар)
10. разликује предности и
• радно окружење програма за електронску пошту
недостатке електронске
• постављање адресе примаоца („за“, „копија“,
комуникације
„невидљива копија“)
11. користи разноврсне Интернет
• пријем и слање електронске поште, без и са
– сервисе
прилогом
12. попуњава и шаље веб –
• напредне могућности програма за преузимање
базиране обрасце
ел. поште (уређивање адресара, уређивање
13. објашњава појам
фасцикли, аутоматско сортирање поште...)
електронског пословања
• веб – обрасци разноврсне намене
14. примени сервис „у облаку“
• електронско пословање у трговини и јавној
15. објашњава могуће
управи
злоупотребе Интернета
• предности и недостаци електронске
16. примењује безбедносне мере
комуникације
приликом коришћења
• социјалне мреже, форуми, системи за брзе
Интернета
поруке, системи за електронско учење...
17. примењује правила лепог
• рачунарски сервиси „у облаку“, рад са текстом,
понашања на мрежи
табелама и датотекама.
18. поштује ауторска права за
• безбедност деце на Интернету
садржаје преузете са мреже
• безбедносни ризици коришћења електронске
комуникације
• правила лепог понашања у електронској
комуникацији

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове предвиђене модулом изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
• лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
• лабораторијских вежби
Место реализације наставе
рачунарски кабинет

•

Препоруке за реализацију наставе
При реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре.
• Током реализације свих садржаја модула инсистирати на
могућностима злоупотребе Интернета а поготово на
безбедности корисника, поузданости информација и
спречавању злоупотребе деце.
• При претраживању Интернета ученике усмерити ка
тражењу образовних веб сајтова и коришћењу система за
електронско учење.
• При обради електронског пословања демонстрирати
различите врсте веб образаца који се користе за
поручивање и плаћање робе путем Интернета, поручивање
докумената...
• Показати рад са текстом, рад са табелама и складиштење
података у неком од сервиса „у облаку“ (cloud computing),
доступних путем веба.
• Преузимање садржаја са веба вежбати на примерима
преузимања текста, слика, клипова и датотека.
• Код преузимања садржаја са веба водити рачуна о
веродостојности извора информација и развијати код
ученика критичко мишљење и медијску писменост у
избору и тумачењу садржаја.
• При електронској комуникацији поштовати правила лепог
понашања (netiquette).
• При реализацији садржаја везаних за електронску пошту
објаснити ученицима „пут“ електронског писма.
•

•

Доследно спроводити поштовање ауторских права и
софтверских лиценци.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове практичних вештина

Корелација са другим предметима
•

Сви предмети и модули

Назив предмета:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

37

Разред:

Први

Циљеви предмета:

•
•
•
•
•
•

ТЕМА

ЈА, МИ И ДРУГИ

ЦИЉ

•

•

Подстицањ ученика
на међусобно
упознавање
Подстицање
ученика да
сагледају
међусобне
сличности и
разлике и уваже их

Подстицањ ученика на међусобно упознавање
Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их
Оспособљавање ученика за комуникацију у групи
Оспособљавање ученика за рад у групи/тиму и међусобну сарадњу
Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавју сукобе
Оспособљавање ученика да препозна примере насиље у својој средини
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
ПО ТЕМАМА

• Анализира своје особине и уме да их
представи другима
• Препозна, анализира сличности и разлике
унутар групе
•

Прихвата друге ученика и уважава њихову
различитост

• Препозна предрасуде,стереотипе,
дискриминациј,нетолеранцију по различитим
основама .

•

Изради,,лични беџа'' ,
представи своје особине и
карактеристике другима

•

Драматизација ,,У купеу''

•

Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су за
сваку радионицу

•
•

Оспособљавање
ученика за
комуникацију у
групи

•

Искаже,образложи и брани мишљење
аргументима
Активно слуша

Дебатује и дискутује на неугрожавајући
начин, уважавајући мишљење других
• Објасни разлику између дијалога и дебате

•

• Објасни разлоге и начине настанка гласина у
свакодневној комуникацији и објасни
последице које изазивају гласине

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
• теоријска настава (37 часова)
• кабинетске вежбе ( часова)
• настава у блоку ( часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
• кабинетских вежби
• наставе у блоку

• Препозна последице постојања нетолеранцје,
дискриминације,стереотипа, предрасуда

КОМУНИКАЦИЈА
У ГРУПИ

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

• Анализира карактеристике
дебате и осмишљава и
организује дебату на изабрану
тему
• Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су за
сваку радионицу

Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
учионици
• Кабинетске вежбе се реализују у
• Настава у блоку се реализује у
Препоруке за реализацију наставе
• Активности у уводном делу програма
треба тако организовати да се обезбеди
међусобно упознавање ученика,
упознавање ученика са циљевима и
наставним садржајима предмета, али и
тако да пруже наставнику почетни увид
у то са каквим знањима, ставовима и
вештинама из области грађанског

ОДНОСИ У
ГРУПИ/
ЗАЈЕДНИЦИ

•

Оспособљавање
ученика за рад
у групи/тиму и
међусобну
сарадњу

• Ради у групи/тиму
• Препозна прености групног/тимског рада
• Учествује у доношењу групних одлука
• Разликје могуће облике учешћа младих
• Објасни потрбу,важност партиципације
младих
• Објасни степене и облике учешћа младих у
сакодневном животу

• Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су за
сваку радионицу
• Анализира карактеристике
понуђених начина групног
одлучивања

• Објасни разлоге,ток и последице сукоба
•

•

Подстицање
ученика да
сукобе
решавају на
конструктиван
начин и
избегавју
сукобе

Оспособљавање
ученика да
препозна
примере
насиље у својој
средини

• Објасни ефекте конфликта на ток
комуникације
• Уочи факторе који одређују понашање у
ситуацијама конфликта
• Анализира сукоб из различитих улова,
(препознаје потребе и страхове актера сукоба)
и налаи конструктивна решења прихватљива
за обе стране у сукобу.
• Образложи предности конструктивног начине
решавања сукоба
• Објасни значај посредовања у сукобу

•

Препозна и објасни врсте насиља

•

Детектује,анализира узроке насиља (у својој
средини, међу вршњацима, школи)

•

Детектуј,анализира могуће начине реаговања
појединца у ситуацијама вршњачког насиља
, из позиције жртве насиља и из позиције
посматрача

•

Прихвати одговорност за сопствено

• Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су за
сваку радионицу
• Анализира задате конфликтне
ситуације примењујући
препоручене начине анализе .

• Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су за
сваку радионицу

• Анализира ситуације насиља
из новинских текстова и

васпитања група располаже.
• Реализација програма треба да се одвија
у складу са принципима активне,
проблемске и истраживачке наставе са
сталним рефлексијама на одговарајуће
појаве из друштвеног контекста
прошлости и садашњости.
• Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким
активностима и сталном разменом
информација унутар групе.
• Добар индикатор успешне наставе је
способност ученика да адекватно
примењују стечена знања и вештине и
да у пракси изражавају ставове и
вредности демократског друштва.
• Наставник треба да пружи неопходну
помоћ и подршку ученицима у
припреми и реализацији активности, а
заједно са групом да обезбеди
повратну информацију о њеној
успешности.
• У реализацији овог програма наставник
је извор знања, организатор и водитељ
ученичких активности и особа која даје
повратну информацију.
• Повратна информација је од великог
значаја не само за процес стицања
сазнања,
већ и за подстицање
самопоуздања, учешћа у раду групе и
мотивације за предмет
• За успешно реализовање наставе број
ученика у групи не би требала да буде
већа од 25 ученика. Оптималан број
ученика је 15-20 ученика

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама

понашање

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
1. Српски језик и књижевност
2. Историја

ситуације насиља које су се
догодиле у њиховој средини

• Ја, ми и други ( 6часова)
• Комуникација у групи ( 8 часова)
• Односи у групи/заједници ( 20 часова)

Назив предмета:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

35

Разред:

Други

ТЕМА

ЦИЉ

ПРАВА И
ОДГОВОРНОСТИ

• Упознавање
ученика са
врстама права и
природом
(универзалност,
целовитост,
недељивост)
• Упознавање
ученика са
нчинима и
механизмима
заштите правамеђународним и
домаћим
документима
која гарантују
остваривање и
заштиту права
сваком
појединца
• Сагледавање
значаја личног
ангажовања у
заштити
сопствених
права али и
права других
људи

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

• Објасни значење и смисао људских права
• Разликује врсте људских права (лична,
политичка, социјалноекономска, културна,
здравствена права)
• Анализира и објашњава однос права и
одговорности
• Објасни целовитост и узајамну повезаност
људских права
• Објасни универзалност и развојност људских
права
• Објашњава потребу посебне заштите права
детета
• Проналази примере и показатеље остваривања
и кршења људских праваа
• Процени положај појединца и друштвених
група, са аспекта људских права
• Објасни механизме и начине за заштиту
људских права
• Анализира и тумачи основна међународна и
домаћа документа из области људских права
• Објасни улогу најзначајнијих институција и
процедуре заштите људских права

• Објасни улогу појединца и група у заштити
људских права

• Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су за
сваку радионицу

• Анализира међународне и
домаће документе о заштити
људских права и права детета
• Анализира садржај
појединачним члановима
Конвенције о правима детета
људи/детета

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
• теоријска настава (35 часова)
• кабинетске вежбе ( часова)
• настава у блоку ( часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
• кабинетских вежби
• наставе у блоку
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
учионици
• Кабинетске вежбе се реализују у
• Настава у блоку се реализује у
Препоруке за реализацију наставе
• Активности у уводном делу програма
треба тако организовати да се обезбеди
међусобно упознавање ученика,
упознавање ученика са циљевима и
наставним садржајима предмета, али и
тако да пруже наставнику почетни увид у
то са каквим знањима, ставовима и
вештинама из области грађанског
васпитања група располаже.
• Реализација програма треба да се одвија у
складу са принципима активне,
проблемске и истраживачке наставе са

ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ
АКЦИЈЕ

• Подстицање
ученика на
активну
партципацију у
животу школе

• Развијање
вештина
планирања
акција

•

Идентификује проблеме у својој локалној
заједници/ школи

•

Анализира изабране проблеме, изучава их

•

Предлаже активности и дискутује о њимаа са
осталим члановима тима

•

Сарађује са члановима тима и учествује у
доношењу одлука

•

Формулише циљеве и кораке акције

•

Иницира активности ,прати их и оцењује их

• Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су за
сваку радионицу
• Осмишљава план акције према
понуђеној структури и
корацима пројектног планирања

•

•

•

• Представи,путем јавне презентацију,нацрт
акције и резултате акције.
•

•

•
•
•

•
•

•

•

сталним рефлексијама на одговарајуће
појаве из друштвеног контекста
прошлости и садашњости.
Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким активностима
и сталном разменом информација унутар
групе.
Добар индикатор успешне наставе је
способност ученика да адекватно
примењују стечена знања и вештине и да
у пракси изражавају ставове и вредности
демократског друштва.
Наставник треба да пружи неопходну
помоћ и подршку ученицима у припреми
и реализацији активности, а заједно са
групом да обезбеди повратну
информацију о њеној успешности.
У реализацији овог програма наставник је
извор знања, организатор и водитељ
ученичких активности и особа која даје
повратну информацију.
Повратна информација је од великог
значаја не само за процес стицања
сазнања, већ и за подстицање
самопоуздања, учешћа у раду групе и
мотивације за предмет
За успешно реализовање наставе број
ученика у групи не би требала да буде
већа од 25 ученика. Оптималан број
ученика је 15-20 ученика

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1.праћење остварености исхода
2.тестове знања
3.тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
• Права и одговорности (16 часова)
• Планирање и извођење акције
(16 часова)

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА
1.

Група аутора
,,Водич за наставнике ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ за 2. разред среднје школе''
Министарство просвете и спорта, Република Србија, Београд, 2002.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
1. Српски језик и књижевност
2. Екологија и заштита животне средине

Назив предмета:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

31

Разред:

Трећи

ТЕМА
ДЕМОКРАТИЈА И
ПОЛИТИКА

ЦИЉ
• Разумевање појмова
демократија,политика,вл
аст, грађански живот
• Упознавање са
механизмима
функционисања
демократије и
институцијама
демократије
• Сагледавање значаја и
начина контроле и
ограничења власти у
демократији

ГРАЂАНИН И
ДРУШТВО

• Сагледавање улоге
грађанина/грађанке у
демократском друштву
• Упознање се са радом
локалне самоуправе
• Сагледавање улоге и
карактеристика
цивилног друштва у
демокатији
• Сагледавање значаја и
начина учествовања
грађанина/грађанке у
политици

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

• Објасни појмове демократија, политика,
власт, грађански живот

• Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су
за сваку радионицу

• Објасни ( разлике демокрацког од
недемокрацког начина одлучивања
• Објасни разлике непосредне од посредне
демократије
• Анализира различите начине ограничавања
власти

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
• теоријска настава ( 31 часова)
• кабинетске вежбе ( часова)
• настава у блоку ( часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
• кабинетских вежби
• наставе у блоку

• Разликује надлежности
законодавне,извршне и судске власти

• Објасни политичко одређење појма
грађанин/грађанка
• Објасни значај поштовања закона у
демократској држави
• Објасни улогу локалне самоуправе и
послове којима се бави
• Објасни карактеристике и улогу цивилног
друштва
• Детектује могућности утицаја грађана на
власт, правни и политичи систем
(различите форме грађанског удруживања,
различите форме грађанских иницијатива и
акција )
• Детектује и анализира факторе који/
ометају/ подстичу демократски развој
друштва

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

• Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су
за сваку радионицу
•

Посета локалној
самоуправи где га заослени
упознају са службама,
пословима и начином свог
рада

Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
учионици
• Кабинетске вежбе се реализују у
• Настава у блоку се реализује у
Препоруке за реализацију наставе
• Активности у уводном делу
програма треба тако организовати да
се обезбеди међусобно упознавање
ученика, упознавање ученика са
циљевима и наставним садржајима
предмета, али и тако да пруже
наставнику почетни увид у то са
каквим знањима, ставовима и
вештинама из области грађанског
васпитања група располаже.
• Реализација програма треба да се

ГРАЂАНСКА И
ПОЛИТИЧКА
ПРАВА И ПРАВО
НА ГРАЂАНСКУ
ИНИЦИЈАТИВУ

• Упознавање ученика са
суштином грађанских,
политичких права и
правом на грађанску
иницијативу
• Сагледавање улоге и
грађана у остваривању
људских права у
демократском друштву

• Сагледавање
неопходности и начина
активног учешћа грађана
у демократском друштву

• Објасни појам људских права
• Наведе врсте људских права и објасни
њихов садржај
• Детектују примере поштовања/кршења
људских права у актуелним медијима
• Објасни улогу појединца у заштити и
оствариању људских права
• Објасни појам грађанска иницијатива
• Наведе надлежности општине и послове
којима се бави
• Разликује формалну од нефомалне
иницијативе
• Објасни форму и садржај формалног
предлога грађанске иницијативе
• Објасни структуру,функционисање,
правила , процедуре рада Скупштине
• Изведе симулацију заседања Скупштине
,поштујући све процедуре у процесу
доношења одлука на предлог грађана
• Oбјасни појам, карактеристике, улогу и
врсте удруживања грађана
• Идентификује и анализира активности и
акције удружења грађана у својој локалној
заједници.

•
ПЛАНИРАЊЕ
КОНКРЕТНЕ
АКЦИЈЕ

• Подстицање и
оспособљава за
планирање заједничких
акција и пројеката у
локалној заједници

•
•
•
•
•
•

Идентификује проблеме у својој локалној
заједници
Анализира изабране проблеме, изучава их
Предлаже активности и дискутује о њимаа
са осталим члановима тима
Сарађује са члановима тима и учествује у
доношењу одлука
Формулише циљеве и кораке акције
Иницира активности ,прати их и оцењује
их
Представи,путем јавне презентацију,нацрт
акције и резултате акције

• Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су
за сваку радионицу

•

• Организује симулацију рада
Скупштине у процесу
доношења одлуке на основу
процедура које постоје у
Скуптини

•

• Упознавања са радом
локалних удружења грађана
и њиховим програмима рада

•

•

• Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су
за сваку радионицу

•

• Израђује пројектни плана за
изабрани проблем,
користећи понуђену
структуру и кораке

•

одвија у складу са принципима
активне, проблемске и истраживачке
наставе са сталним рефлексијама на
одговарајуће појаве из друштвеног
контекста прошлости и садашњости.
Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким
активностима и сталном разменом
информација унутар групе.
Добар индикатор успешне наставе је
способност ученика да адекватно
примењују стечена знања и вештине
и да у пракси изражавају ставове и
вредности демократског друштва.
Наставник треба да пружи
неопходну помоћ и подршку
ученицима у припреми и реализацији
активности, а заједно са групом да
обезбеди повратну информацију о
њеној успешности.
У реализацији овог програма
наставник је извор знања,
организатор и водитељ ученичких
активности и особа која даје
повратну информацију.
Повратна информација је од великог
значаја не само за процес стицања
сазнања, већ и за подстицање
самопоуздања, учешћа у раду групе
и мотивације за предмет
За успешно реализовање наставе број
ученика у групи не би требала да
буде већа од 25 ученика. Оптималан
број ученика је 15-20 ученика

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1.праћење остварености исхода
2.тестове знања
3.тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
• Демократија и политика (4 часова)
• Грађанин и друштво ( 7 часова)

СВЕТ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ОБРАЗОВАЊА И
РАДА

• Разуме важности
дефинисања циљева и
планирање каријере
• Развијање вештине
тражења информација
значајних за
професионално
образовање и
укључивање у свет рада

• Поставља циљеве личног развоја и плнира
свој развој
• Анализира соствене вештине,
способнности, особине начајне за даљи
професионални развој
• Активно тражи информације значајне за
даљи професионални развој

• Користи прилоге и радне
материјале који се налазе у
приручнику и осмишени су
за сваку радионицу
• Проналази, анализира
различите начине и изворе
тражења информација
значајних за даљи
професионални развој

• Напише личну радну биографију
• Оснаживање ученика да
поставља циљеве личног
развоја и планира свој
развој

• Представи своје личне карактеристике
приликом разговора са послодавцем

• Пише личну радну
биографију и пратећег писма
према предложеном моделу
• Симулира разговор
послодавца и кандидата за
посао

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА
1.Група аутора: Водич за наставнике "Грађанско васпитање" за 3. разред средње школе
2.Група аутора: Водич за наставнике – избор текстова "Грађанско васпитање" за 3. разред средње школе

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
1. Српски језик и књижевност
2. Устав и права грађана

• Грађанска и политичка права и право
на грађанску иницијативу
( 9 часова)
• Планирање конкретне акције
( 6 часова)
• Свет професионалног образовања и
рада ( 4 часа)

Назив предмета:

ФИЗИКА

Годишњи фонд часова:

74

Разред:

први

Циљеви предмета:

•
•
•
•
•
•
•

ТЕМА
Кинематика

ЦИЉ
Развијање способности
увиђања значаја и
места физике као
научне дисциплине и
њених веза са
математиком и осталим
природним и
техничким наукама
Унапређивање знања о
векторима
Упознавање са
кинематичким
величинама и врстама
кретања

Стицање знања о физичким појавама и процесима
Развијање радних навика и техничке културе
Формирање материјалистичке слике света
Развијање логичког закључивања и критичког мишљења
Развијање радозналости, самосталности и способности примене знања
Формирање основе за даље образовање
Развијање правилног односа ученика према заштити животне околине
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
ПО ТЕМАМА
• Физика-област и природа
1. објасни значај физике као фундаменталне
научне дисциплине
науке и корелацију са другим природним и
• Физичке величине и формуле.
техничким наукама.
Основне физичке величине
2. разликује основне и изведене физичке
(међунаародни СИ систем)
величине и одговарајуће мерне јединице
3. опише и наведе пример референтног система • Подела физичких величина.
Скаларне и векторске физичке
4. врши основне операције са векторима
величине.
5. дефинише и користи појмове брзине и
• Основне операције са
убрзања
векторима, сабирање,
6. објасни различите врсте кретања и
одузимање и разлагање
израчунава величине везане за њих.
вектора.
• Референтни систем. Вектор
положаја
• Кретање. Подела кретања.
• Равномерно и неравномерно
кретање
• Брзина и убрзање
• Кружно кретање

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
• теоријска настава ( 74 часа )
Место реализације наставе
• Настава се реализује у учионици или у
одговарајућем кабинету
Препоруке за реализацију наставе
•
•
•
•
•

Користити сва доступна наставна средства
Користити мултимедијалне презентације
Упућивати ученике да користе интернет
Примењивати рад у паровима и рад у
мањим групама
Мотивисати ученике да раде самосталне

Динамика

Статика

Развијање свести о
примени физичких
закона у техници

1.
2.
3.

Стицање основних
знања из динамике и
разумевање
динамичких процеса и
величина

4.
5.
6.

Стицање основних
знања о статици и
равнотежи

7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

рзликује појам масе од појма тежине тела
фрмулише и примењује Њутнове законе
објасни гравитацију и њен утицај на кретање
тела.
опише механички рад, снагу и енергију
објасни значај закона одржања и опише их
увиди постојање аналогије величина и
једначина у транслацији и ротацији
разликује типове судара
разликује типове судара
наведе примере примене физичких закона у
техници

•
•
•
•

опише принцип рада и примену простих
машина (полуга, стрма раван, котур, итд.)
разјасни појам спрега сила и њихов момент
наведе услове и врсте равнотеже
наведе примере

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Термодинамика

Обогаћивање знања о
термодинамичким
процесима

1.
2.
3.
4.

опише гасне законе
дефинише појмове количина топлоте,
унутрашња енергија, топлотни капацитет.
објашњава термодинамичке принципе.
објасни принцип рада топлотних мотора

•
•
•
•
•
•
•
•

Чврста тела и
течности

Унапређивање знања о
молекулској структури
супстанције и
разликама између
чврстог и течног
агрегатног стања.

1.
2.
3.
4.
5.

опише молекул и међумолекулске
интеракције
опише сва три агрегатна стања
наведе разлике, особине и примере чвстих
тела у кристалном и аморфном облику
дефинише површински напон
објасни капиларност и наведе примере

•

•
•
•
•

Корелација са другим предметима / модулима
•
•
•

Мотори са унутрашњим сагоревањем
Моторна возила
Технички материјали

Појам силе и импулса.
Њутнови закони (I,II,III).
Њутнов закон гравитације.
Скаларни и векторски
производ.
Рад силе. Снага. Механичка
енергија. Укупна енергија у
механици.
Момент силе.
Момент инерције.
Момент импулса.
Силе код кружног кретања.
Еластични и нееластични
судар.
Равнотежа материјалне тачке
Слагање двеју паралелних сила
истих и супротних смерова
Спрег сила, момент спрега
Равнотежа чврстог тела. Врста
равнотеже
Равнотежа тела на стрмој равни
Полуга
Бојл-Мариотов закон ГејЛисаков закон
Шарлов
Количина топлоте. Унутрашња
енергија
Промена унутрашње енергије
Топлотни капацитет
Адијабатски процес
I и II принцип термодинамике
Коефицијент корисног дејства
топлотне машине
Молекули. Величина
молекула.Узајамно деловање
молекула
Чврста тела, кристали,
еластичност чврстих тела
Хуков закон
Течности. Површински напон,
капиларне појаве
Особине течности. Вискозност

•

радове
Континуирано упућивати ученике на
примену физике у будућем позиву и
свакодневном животу кроз примере из
техничке праксе

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
•
•

праћење остварености исхода
тестове знања

Оквирни број часова по темама
Кинематика ............................... .19
Динамика.....................................20
Статика..........................................8
Термодинамика...........................16
Чврста тела. Течности................11

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
Циљеви предмета:
•
•
•
•

стицање основних знања о структури материје;
стицање основних знања о техничким материјалима, њиховој грађи, особинама, врстама и могућностима практичне примене, ради оспособљавања ученика за даље
усавршавање или специјализацију у пракси;
развијање логичког размишљања и расуђивања при сагледавању и решавању техничког проблема у пракси;
подстицај свесности о животној средини и неопходности употребе само оних материјала који нису штетни за околину и живи свет у њој, укључујући и човека.

Назив и трајање модула предмета
Разред:

први
НАЗИВ МОДУЛА

Структура и особине материјала
Конструкциони материјали
Електротехнички материјали
УКУПНО:

Трајање модула
(часови)
Т
12
24
38
74

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање ученика
за разумевање особина
техничких материјала

Структура и особине материјала
12 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
1. објасни природу материје;
2. објасни грађу материје;
3. објасни хемијску активност елемената,
4. објасни разлике између метала и неметала;
5. објасни настанак хемијских веза;
6. наведе особине материјала које су последица
одређене врсте везе;
7. разликује агрегатна стања материје;
8. разликује кристале и флуиде;
9. дефинише и наведе основне особине техничких
материјала;
10. објасни сврху познавања одређених величина
материјала;
11. наведе стандардне методе испитивања.

•
•
•
•
•
•
•

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Основни појмови о грађи
материје
Периодичност особина елемената
Хемијске везе и њихов утицај на
особине материјала
Агрегатна стања материје
Особине материјала
Основне физичке и механичке
величине материјала
Основни начини испитивања
материјала

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
•
теоријска настава (12 часова)
Место реализације наставе
учионица

•

Препоруке за реализацију наставе
Проширити раније стечена знања о
структури материје (грађи атома,
хемијским везама, агрегатним стањима),
с посебним освртом на њен утицај на
електричне, магнетне, механичке и
друге особине материјала.
•
Указати на неопходност испитивања
структуре и особина материјала, да би
се на основу тога могли добити и нови
материјали, бољих, унапред задатих
карактеристика за одређену примену у
пракси.
•
Користити стручну литературу, моделе,
видео записе.
•

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Стицање знања о
основним
карактеристикама
конструкционих
материјала и захтевима
које они зависно од
примене морају да
испуне.
Оспособљавање ученика
за разликовање
конструкционих
материјала, начинима
њихове обраде, утицају
спољашњих фактора на
особине ових материјала,
као и могућностима
њихове практичне
примене.
Оспособљавање ученика
за логичко сагледавање и
решавање техничког
проблема у пракси.

Конструкциони материјали
24 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
1. објасни задатак конструкционих материјала;
2. наведе различите врсте конструкционих
материјала;
3. разликује различите врсте конструкционих
материјала;
4. разјасни неопходност усаглашавања захтева у
погледу функције и начина обраде материјала
са особинама материјала (који нам стоје на
располагању) при решавању практичног
техничког проблема;
5. опише утицај економског фактора при избору
материјала;
6. објасни утицај легирања, обраде и термичке
обраде на особине материјала;
7. дефинише састав челика и ливеног гвожђа,
8. препозна разлике у саставу и особинама
различитих врста челика и ливеног гвожђа;
9. препознаје разлике у означавању различитих
врста челика и ливеног гвожђа;
10. дефинише састав алуминијума и његових
легура;
11. наведе особине, означавање и примену
алуминијума и његових легура;
12. наведе примере практичне примене
алуминијума и његових легура;
13. објасни настанак (добијање) полимера;
14. препозна разлике у структури полимера;
15. наведе примере практичне примене полимера;
16. наводи и упоређује најчешће коришћене
полимере у пракси;
17. објасни употребу лепкова за састављање
сложених конструкција;
18. објасни настајање, особине и употребу гуме као
конструкционог материјала.

•
•
•
•
•

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Основни појмови
Преглед конструкционих
материјала
Захтеви од конструкционих
материјала
Метали као конструкциони
материјали
Неметални конструкциони
материјали

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
•
теоријска настава ( 24 часа)
Место реализације наставе
учионица

•

Препоруке за реализацију наставе
Градиво излагати јасно и конкретно на
једноставнијим примерима.
•
Користити шеме, моделе, видео записе,
оригиналне делове.
•
Ученике упућивати на уочавање грубих
разлика између појединих материјала,
само опште карактеристике материјала и
могућности њихове примене.
•
Ученике упутити да детаљније
информације о материјалима и
величинама које их описују потраже у
литератури.
•
Упућивати ученике на то да при
изучавању стручних предмета обрате
пажњу на материјале који се у одређеним
приликама користе, јер од квалитета
материјала зависи и квалитет
компоненти, елемената, склопова,
уређаја.
•

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање ученика
за примену
електротехничких
материјала.

Електротехнички материјали
38 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
Проводници
1. дефинише појам проводника;
2. наведе и објасни који материјали могу бити
проводници;
3. објасни утицај појединих фактора на
електричну проводност;
4. разликује карактеристике најбољих проводника
Cu, Al, Ag i Au;
5. наводи примере практичне примене Cu, Al, Ag i
Au;
6. објасни примену метала и њихових легура који
немају велику проводност (отпорни
материјали);
7. објасни које су специфичне примене
проводника и који материјали се користе у те
сврхе;
8. објасни принцип преноса сигнала у оптичком
влакну, начин изградње оптичког влакна и
наведе материјале од којих се израђују.
Полупроводници
1. дефинише полупроводнике;
2. разуме и објасни утицај примеса на настанак и
начин провођења код полупроводника, као и
утицај других фактора на проводност
полупроводника;
3. препозна и објасни разлике између проводника
и полупроводника;
4. опише које специфичне особине
полупроводника омогућују њихову широку
примену у пракси;
5. разликује особине и примену Si, Ge и Ga,As;
6. наведе разлоге зашто се електроника данас
заснива на силицијумској технологији.
Изолациони материјали и диелектрици
1. објасни који се материјали у електричном пољу
понашају као изолациони материјали и
диелектрици;
2. наведе и објасни диелектричне особине које
одређују квалитет и могућности практичне
примене изолационих материјала и
диелектрика;
3. објасни диелектричне особине изолационих
материјали у зависности од њихове примене у
пракси,

•
•
•
•
•

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Подела електротехничких
материјала
Проводници
Полупроводници
Изолациони материјали и
диелектрици
Магнетни материјали

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
•
теоријска настава (38 часова)
Место реализације наставе
учионица

•

Препоруке за реализацију наставе
Ученике поступно уводити у садржај
модула.
•
Прво извршити поделу
електротехничких материјала према
величини специфичне електричне
отпорности и према величини
енергетског процепа.
•
Нагласити да постоји велики број
електротехничких материјала, врло
различитих особина. Зато указати само
на опште карактеристике појединих
група материјала, а детаљније изложити
само карактеристике типичних
представника појединих група
материјала и оних материјала који се
највише користе у пракси.
•
Ученике упутити да детаљније
информације о материјалима , као и
бројне вредности појединих величина
које описују особине материјала,
потраже у литератури.
•
При обради појединих поглавља модула
следити принцип: увод – дефинисати
материјал - опште карактеристике
материјала - захтеви од материјала преглед материјала - примери употребе
материјала
•

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:

4.

упореди карактеристике најчешће коришћених
изолационих материјала и наведе примере
њихове примене;
5. објасни диелектричне особине кондензаторских
материјала,
6. упореди карактеристике најчешће коришћених
кондензаторских материјала и наведе примере
њихове примене;
7. наведе и објасни специфичне особине
диелектрика, као и могућности практичне
примене.
Магнетни материјали
1. објасни које су особине најважније за
одређивање квалитета једног магнетног
материјала;
2. наведе које су то особине магнетних материјала
о којима треба водити рачуна приликом избора
за њихову практичну примену;
3. дефинише магнетно меке и магнетно тврде
материјале и уочи разлике између њих;
4. препозна карактеристике најбољих магнетно
меких материјала и наведе примере њихове
практичне примене;
5. препозна карактеристике најбољих магнетно
тврдих материјала и наведе примере њихове
практичне примене.

Корелација са другим предметима / модулима
•
•
•

Физика
Мотори са унутрашњим сагоревањем
Основе електротехнике

1.
2.
3.

праћење остварености исхода
тестове знања
активност на часу

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
Циљеви предмета:
•
•

Овладавање потребним вештинама за коришћење прибора за техничко цртање;
Овладавање потребним вештинама за коришћење различитих програмских пакета за цртање техничких цртежа и електричних шема.

Назив и трајање модула предмета
Разред:

први
НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула
(часови)
В

Основе техничког цртања
Програмски пакет за цртање техничких цртежа и електричних шема

12
25

УКУПНО:

37

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Овладавање потребним
вештинама за
коришћење прибора за
техничко цртање при
реализацији различитих
техничких цртежа

Основе техничког цртања
12 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
1. користи прибор за техничко цртање;
2. користи различите врсте линија;
3. наведе врсте техничких цртежа као и
формате на којима се цртежи раде;
4. формира заглавље и саставницу;
5. изведе различите конструкције
правилних полигона и кривих линија;
6. скицира раванске и просторне
облике.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
•
•

Основни појмови о техничким цртежима
Конструкције и пројекције

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
•
Вежбе (12 часова)
Место реализације наставе
учионица

•

Препоруке за реализацију наставе
При извођењу вежби одељење се дели у
две групе.
•
Инсистирати на прецизности и
уредности у раду.
•
Инсистирати на разноврсним примерима
из подручја рада.
•
Инсистирати на логичком закључивању
и критичком мишљењу.
•

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
4. самосталан практичан рад
5. домаћи задатак

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање ученика
за коришћење
програмских пакета за
цртање различитих
техничких цртежа и
електричних шема

Програмски пакет за цртање техничких цртежа и електричних шема
25 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку модула ученик ће бити у
МОДУЛА
стању да:
1. користи одговарајуће програмске
•
Цртање основних геометријских облика
пакете при реализацији садржаја
•
Конструкције и пројекције
модула;
•
Цртање електричних шема
2. нацрта различите врсте линија и
друге геометријске облике;
3. формира заглавље и саставницу;
4. нацрта различите конструкције
правилних полигона и кривих линија;
5. нацрта једноставније техничке
цртеже и електричне шеме на
различитим форматима.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
•
Вежбе ( 25 часова)
Место реализације наставе
рачунарски кабинет

•

Препоруке за реализацију наставе
При извођењу вежби одељење се дели у
две групе.
•
Инсистирати на прецизности и
уредности у раду.
•
Инсистирати на разноврсним примерима
из подручја рада
•
Не захтевати овладавање целокупним
рачунарским програмом, него само
деловима програма који омогућују
реализацију вежби.
•
У реализацији програмских садржаја
користити неки од бесплатних пакета
који су приступачни на интернету (нпр.
Google Skatchup) или лиценцираних
(нпр. AutoCAD, Orcad, CorelDRAW и
сл.)
•
Урадити графички рад на крају модула
•

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
4. самосталан практичан рад
5. домаћи задатак

Корелација са другим предметима / модулима
•
•

Основе електротехнике
Основе практичних вештина

•
•
•
•

Математика
Рачунарство и информатика
Мотори са унутрашњим сагоревањем
Моторна возила 1

ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА
Циљеви предмета:
•
•
•
•
•
•
•

Развијање навика за чување здравља и придржавања мера заштите на раду;
Оспособљавање ученика за организовање рада и рационално коришћење енергије и материјала;
Оспособљавање ученика да користе стандарде, нормативе, каталоге и техничко технолошку документацију;
Оспособљавање ученика да правилно користе уређаје, алат, мерни алат и прибор;
Оспособљавање ученика да врше машинске и ручне операције на материјалима (обележавање, резање, турпијање, бушење, урезивање и нарезивање навоја);
Оспособљавање ученика да изводе радове у електротехничкој струци (припрема крајева проводника, израда кабловских снопића, монтажа и повезивање електротехничког
прибора, мерења и испитивања);
Развијање одговорности према роковима, квалитету и прецизности у послу.

Назив и трајање модула предмета
Разред:

први
НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула
(часови)
ПН

Основе практичних вештина у машинству
Основе практичних вештина у електротехници

111
111

УКУПНО:

222

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање ученика за
чување здравља и
придржавање мера заштите на
раду

Стицање знања о
карактеристикама материјала

Основе практичних вештина у машинству
111 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку модула ученик ће бити у
МОДУЛА
стању да:
• Правилник заштите на раду
1. примењује заштитне мере од
механичких повреда;
• Мере заштите од пожара
• Заштитна опрема
2. примењује заштитне мере од
пожара;
3. користи заштитну опрему.

1.
2.
3.

Оспособљавање ученика за
коришћење стандарда,
норматива и техничко
технолошке документације

препозна метале и легуре;
препозна изолациони материјал;
користи радионичке методе за
утврђивање механичких и
технолошких својстава материјала:
користи стандарде и каталоге
производа (лимова,профила, жица,
лежаја).

•
•
•

•

Оспособљавање ученика за
правилну примену и
одржавање радионичког алата

Оспособљавање ученика за
организовање рада и
рационално коришћење
енергије и материјала
Оспособљавање ученика за
извођење машинских
операција

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

користи уређаје за обраду
материјала;
користи алат за обележавање;
користи мерни алат;
користи ручни алат;
одржава уређаје и алат;
примењује мере заштите на раду.

користи техничко технолошко
упутство;
обележи предмет рада;
изведе машинске операције.

•
•

•

•
•
•
•
•

Техничке карактеристике материјала
(гвожђе, челик, бакар, алуминијум, бронза)
Изолациони материјали (пертинакс, крилит,
гума, прешпан)
Радионичке методе за утврђивање
механичких и технолошких својстава
материјала (путем савијања, утискивања
куглице, брушењем, итд.)
Полупроизводи и производи који се користе
у машинству (плоче, лимови, траке,
профили, цеви, лежајеви, итд).
Радионички алат
Алат за мерење (обележивачи, лењири,
шестари, помично мерило, микрометар,
дубиномер, чврста мерила (шаблони))
Примена и одржавање алата
(алат,бушилице, тестере, турпије, урезнице,
нарезнице, чекићи, кључеви, итд.)
Хигијена рада
Мере заштите на раду
Читање техничко технолошке документације
Обележавање материјала
Технолошки поступак при обради
материјала: сечењем, турпијањем, бушењем,
урезивањем и нарезивањем навоја

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Користити закон и правилнике заштите на раду.
Користити правилник о противпожарној
заштити.
Демонстрирати употребу заштитне опреме.
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 6 часова
Користити стручну литературу
Користити стандарде, прописе и каталоге
Користити узорке метала, легура и изолационог
материјала
Демонстрирати методе радионичког испитивања
механичких и технолошких својстава материјала
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 10 часова

Користити стручну литературу
Користити каталоге произвођача уређаја и алата
Демонстрирати употребу уређаја и алата
Демонстрирати поступак мерења мерним
алатима
Демонстрирати начин одржавања уређаја и алата
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 21 час
Користити стручну литературу
Објаснити како се користи техничко технолошка
документација
Демонстрирати како се правилно обележава
предмет при обради
Демонстрирати како се учвршћује предмет
Демонстрирати правилан положај тела и
правилно вођење алата при обради материјала
Објаснити како се остварује организација радног
места и значај хигијене рада
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 62 часа

Оспособљавање ученика за
тврдо и меко лемљење

1.
2.
3.
4.

одабере опрему и материјал;
изведе припрему за тврдо
лемљење;
изврши тврдо лемљење;
изврши меко лемљење.

•

Тврдо и меко лемљење

•
•
•

Користи стручну литературу
Демонстрира методе заваривања, тврдог и меког
лемљења
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 12 часова

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
• практична настава (укупно 111 часова)
• при извођењу практичне наставе одељење се
дели у две групе
Место реализације наставе
радионица

•

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. праћење практичног рада
3. тест практичних вештина
4. активност на часу

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање ученика за
чување здравља и
придржавања мера заштите
на раду
Оспособљавање ученика за
читање пројеката и шема

Основе практичних вештина у електротехници
111 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
1. примењује заштитне мере од штетног утицаја
електричне енергије;
2. користи заштитну опрему;
3. пружи прву помоћ унесрећеном од удара
електричне енергије;
1. препозна симболе у техничко технолошкој
документацији;
2. одабере потребан прибор на основу симбола;
3. нацрта симболе у документацију;

•
•
•

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Утицај електричне енергије на човека
Мере заштите на раду
Пружање прве помоћи

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
• Демонстрирати рад заштитне струјне склопке
• Демонстрирати пружање прве помоћи
• Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 6 часова

•

Симболи и ознаке у електротехници

•
•
•
•

Оспособљавање ученика за
коришћење радионичког
алата

1.
2.

одабере и користи алат;
одржава алат;

•
•

Алати који се користе у електротехници
Одржавање алата

Оспособљавање ученика за
одржавање алата

•
•
•
•
•

Оспособљавање ученика за
препознавање проводника
који се користе у
електротехници

2.

Оспособљавање ученика за
припрему и настављање
кабла и проводника

3.
4.
5.

1.

6.

Оспособљавање ученика за
повезивање прибора који се
користи у електро,
телекомуникационим и
ауто инсталацијама

1.
2.
3.

препозна ауто, оптичке,
електроинсталационе, телекомуникационе
каблове и динамо жице;
отвори кабл, правилно скине плашт и
изолацију проводника;
настави (повеже) и изолује наставак;
направи окце у зависности од завртња;
залеми крајеве и поставља кабл папучице и
фастоне;
скине изолацију, настави и изолује динамо
жицу;
повеже помоћу аутокабла основни ауто
прибор;
повеже помоћу проводника основни
електроинсталациони прибор;
повеже помоћу проводника
телекомуникациони прибор;

•
•
•
•
•

Аутокаблови
Оптички каблови
Електроинсталациони проводници
Телекомуникациони проводници
Динамо жице

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ауто прибор (осигурачи, прекидачи,
утикачи, сијалична грла)
Електроинсталациони прибор (осигурачи,
прекидачи, утичнице, сијалична грла)
Телекомуникациони прибор (реглете,
телефонска прикључница, телефонски
утикач)

•
•
•
•
•
•

Користити стручну литературу, стандарде и
прописе
Користити техничке планове и пројекте
електричних инсталација
Већи део времена посветити симболима и
шемама у аутомобилу
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 6 часова
Користити каталоге уређаја и алата
Демонстрирати примену уређаја и алата
Демонстрирати начин одржавања уређаја и
алата
Посветити више времена рада са алатом који
се користи у аутоелетрици
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 6 часова
Користити каталоге произвођача каблова и
динамо жица
Користити каблове и динамо жице
Демонстрирати отварање каблова, припрему
крајева и настављање
Демонстрирати шемирање проводника и
израду снопића
Интезивније радити са аутокабловима
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 24 часа
Користити каталоге произвођача
Демонстрирати монтажу и повезивање опреме
у струјно коло
Демонстрирати методе за утврђивање
исправности прибора
Направити вежбе на монтажним плочама
Вежбе радити у циклусу
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 36 часова

Оспособљавање ученика за
рад са инструментом

1.
2.
3.

Оспособљавање ученика за
прикључење потрошача на
извор електричне енергије

1.
2.

подеси инструмент (једносмерна,
наизменична струја);
одабере подручје и одреди константу;
измери основне електричне величине: напон,
струју и опор;
разликује системе наизменичне и
једносмерне струје;
прикључи потрошаче на изворе електричне
енергије;

•

Универзални инструмент

•
•

Демонстрирати рад са инструментом
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 24 часа

•

Извори једносмерне струје (акумулатор ,
пуњач акумулатора)
Извори наизменичне струје (трофазни и
монофазни систем)

•
•

Приказати изворе једносмерне струје
Демонстрирати повезивање потрошача на
извор
Демонстрирати повезивање потрошача на
системе наизменичне струје
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 3 часа
Користити каталоге произвођача
Демонстрирати проверу исправности
пасивних елемената
Демонстрирати уградњу и повезивање
елемената у струјно коло
Препоручено време за реализацију ових
садржаја: 6 часова

•

•
•

Оспособљавање ученика за
испитивање и уградњу
пасивних елемената

1.
2.
3.

одабере на основу ознаке отпорник и
кондезатор;
испита исправност елемената;
замени и угради пасивне елементе у
одговарајуће струјно коло;

•
•

Отпорници
Кондезатори

•
•
•
•

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
• практична настава (111 часова)
• при извођењу практичне наставе одељење се
дели у две групе
Место реализације наставе
радионица

•

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. праћење практичног рада
3. тест практичних вештина
4. активност на часу

Корелација са другим предметима / модулима
•
•
•
•

Основе електротехнике
Технички материјали
Техничко цртање
Mотори са унутрашњим сагоревањем

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
Циљеви предмета:
•
•
•
•

Стицање основних знања из области електростатике;
Стицање основних знања из области једносмерних струја;
Стицање основних знања из области електромагнетизма;
Оспособљавање ученика за практичну проверу појава и закона из области електротехнике.

Назив и трајање модула предмета
Разред:

први
НАЗИВ МОДУЛА

Електростатика
Једносмерне струје
Електромагнетизам
УКУПНО:

Трајање модула
(часови)
Т
В
21
9
60
20
30
8
111

37

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Стицање основних знања о
појавама у електротехници.
Стицање основних знања
из области електростатике.

Електростатика
21 + 9 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
дефинише основна и електрична
својства материје, као и појам
електрицитета;
2.
познаје, прерачунава и употребљава
јединице;
3. објасни количину електрицитета,
наелектрисано тело и међусобно дејство
наелектрисаних тела;
4. објасни и графички прикаже вектор
поља у некој тачки поља;
5. објасни Кулонов закон и израчуна силу
између два наелектрисана тела;
6. објасни појам потенцијала и напона;
7. објасни поларизацију и пробој
диелектрика;
8. објасни појам капацитивности,
9. израчуна капацитивност плочастог
кондензатора;
10. израчуна еквивалентну капацитивност
редне, паралелне и мешовите везе
кондензатора.
1.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

ТЕОРИЈА
Структура материје. Основни
појмови о електрицитету и
електричним својствима материје.
Проводници, полупроводници и
изолатори.
Појам јединица. Међународни
систем јединица.
Појам наелектрисаног тела.
Количина електрицитета,
дефиниција и јединице.
Појам електричног поља. Графичко
приказивање електричног поља.
Хомогено електрично поље. Вектор
електричног поља. Силе у
електричном пољу.
Кулонов закон. Електростатичка
индукција.
Поларизација диелектрика.
Електрични потенцијал и
електрични напон.
Јачина хомогеног електричног поља.
Пробој диелектрика.
Диелектрична чврстоћа. Материјали
за диелектрике.
Појам капацитивности.
Капацитивност плочастог
кондензатора. Редно, паралелно и
мешовито везивање кондензатора.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
•
теоријска настава (21 час)
•
вежбе (9 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације вежби.
Место реализације наставе
Учионица и лабораторија

•

Препоруке за реализацију наставе
На почетку наставе дати кратак увод у историјат развоја
електротехнике. Структуру материје обрадити као
наставак на претходно знање из физике и хемије.
Електрично поље и појаве у њему обрадити првенствено
графички и описно.
Уз обраду појединих методских јединица урадити и
рачунски задатак.
Редно, паралелно и мешовито везивање кондензатора
објаснити на неколико једноставнијих примера а одмах
након тога извршити демострацију у лабораторији.
Током реализације модула увек се придржавати истог
принципа: теоретски објаснити појаву или законитост,
потврдити је рачунски (тамо где је то могуће) а онда
извршити демонстрацију или мерења у лабораторији.
Током трајања модула реализовати најмање један тест
знања.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
•
праћење остварености исхода
•
тестове знања
•
активност на часу
•
праћење практичног рада
•
самостални практични рад

Оспособљавање ученика за
практичну проверу појава и
закона из области
електростатике

1.
2.
3.

демонстрира понашање наелектрисаних
тела;
демонстрира пуњење и пражњење
кондензатора;
израчуна и измери еквивалентну
капацитивност веза кондензатора.

•
•
•

ВЕЖБЕ
Наелектрисано тело
Кондензатори, пуњење и пражњење
Везе кондензатора

•
•

•
•

По могућности, у једном термину радити једну вежбу,
а највише пет вежби у једном циклусу.
Једна вежба се ради два спојена школска часа и за то
време трeба да се ураде сва мерења и обраде
резултати.
У лабораторији треба да буде довољно радних места
да за једним столом буду два до три ученика
Почетак вежби усагласити са теоријском наставом
тако да одговарајуће вежбе следе одмах након обраде
теоријског градива.

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Стицање основних знања о
елементима електричног
кола и њиховој улози.
Оспособљавање ученика за
решавање простих
електричних кола.

Једносмерне струје
6 + 20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

дефинише једносмерну струју и појмове
као што су позитивна и негативна
струја, физички и технички смер струје;
израчуна јачину струје;
објасни и израчуна густину струје;
дефинише електрично коло и услов да у
колу тече струја;
објасни елементе електричног кола;
објасни електромоторну силу
генератора;
објасни принцип рада и главна својства
електрохемијских генератора;
објасни и израчуна електричну
отпорност;
наведе врсте отпорника;
објасни електричну проводност;
примењује Омов закон;
дефинише Први и Други Кирхофов
закон;
дефинише и објасни Џулов закон;
израчуна снагу и рад помоћу Џуловог
закона;
објасни мерење струје, напона, снаге и
рада;
решава проста кола с једним
генератором и једним пријемником;
израчунава снагу генератора и снагу
пријемника;
објасни режиме рада генератора;
решаваразличите везе генератора;
израчунава еквивалентну отпорност
различитих веза отпорника;
решава кола помоћу уопштеног Омовог
закона.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

ТЕОРИЈА
Појам једносмерне електричне
струје. Дејства електричне струје.
Јачина електричне струје. Густина
струје.
Појам електричног кола. Елементи
електричног кола.
Електромоторна сила генератора.
Електрохемијски генератори.
Електрична отпорност. Отпорност
проводника. Зависност отпорности
од темепературе. Електрична
проводност. Материјали за
проводнике и отпорнике.
Омов закон. Референтни смер
струје и напона.
Први Кирхофов закон.
Електричне силе у колу. Други
Кирхофов закон.
Џулов закон. Електрични рад и
електрична снага.
Мерење струје и напона. Везивање
амперметра и волтметра у коло.
Решавање простог кола са једним
генератором и једним пријемником.
Одређивање напона на крајевима
реалног генератора. Снага
генератора и снага потрошача.
Режим празног хода и кратког
споја. Редно и паралелно везивање
генератора.
Редно, паралелно и мешовито
везивање отпорника.
Уопштен Омов закон.
Сложено електрично коло. Други
Кирхофов закон за сложено коло.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
•
теоријска настава (60 часова)
•
вежбе (20часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације вежби.
Место реализације наставе
Учионица и лабораторија

•

Препоруке за реализацију наставе
На почетку овог модула објаснити физичку суштину
струје, физички и технички смер, позитивну и
негативну струју. Густину струје објаснити графички и
дати практичне вредности које се сусрећу код
електричних инсталација, трансформатора и сл.
•
Електрично коло упоредити са неким механичким
системом у којем се врши двострука конверзија
енергије, где се енергија неподесна за директну
употребу претвара у електричну (на пример
потенцијална енергија воде), затим преноси до
потрошача и ту се претвара у енергију погодну за
коришћење (на пример у светлосну).
•
Уз стандардне вредности за специфичну отпорност
дати и вредности са површином пресека проводника
изражену у мм2.
•
Код генератора обрадити и практични начин мерења
њихове унутрашње отпорности.
•
Уз електричне силе у колу увек дати њихов смер у
односу на смер струје. Дати и смер напона на
отпорнику.
•
Други Кирхофов закон објаснити као општи закон
равнотеже сила и применити га на електрично коло или
контуру.
•
Приликом обраде овог модула урадити велики број
простих задатака. Решавање сложеног кола показати на
•

•

•

неколико примера али од ученика тражити само да
знају да напишу потребне једначине за његово
решавање.
Током реализације модула увек се придржавати истог
принципа: теоретски објаснити појаву или законитост,
потврдити је рачунски (тамо где је то могуће) а онда
извршити демонстрацију или мерења у лабораторији.
Током трајања модула реализовати најмање два теста.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
4. праћење практичног рада
5. самостални практични рад
Оспособљавање ученика за
практично проверавање
појава и закона из
једносмерних струја.
Оспособљавање ученика за
мерење електричних
величина.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

покаже дејства електричне струје;
измери напон и струју у колу;
провери Омов закон;
провери Први Кирхофов закон;
провери Други Кирхофов закон;
измери електромоторну силу, напон на
отптерећеном генератору и унутрашњу
отпорност генератора;
израчуна и измери еквивалентну
отпорност веза отпорника.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ВЕЖБЕ
Дејства електричне струје
Електрично коло
Мерење напона и струје
Зависност отпорности од димензија
и температуре
Омов закон
Први Кирхофов закон
Други Кирхофов закон
Мерења на генераторима
Везе отпорника

•
•
•
•

По могућности, у једном термину радити једну вежбу, а
највише пет вежби у једном циклусу.
Једна вежба се ради два спојена школска часа и за то
време трeба да се ураде сва мерења и обраде резултати.
У лабораторији треба да буде довољно радних места да
за једним столом буду два до три ученика
Почетак вежби усагласити са теоријском наставом тако
да одговарајуће вежбе следе одмах након обраде
теоријског градива.

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Стицање основних знања
из области
електромагнетизма.

Електромагнетизам
30 + 8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

објасни појам магнета, магнетног поља;
графички представи магнетно поље;
израчуна јачину магнетног поља око
правог проводника кроз који протиче
струја;
објасни магнетна својства материје;
наведе поделу магнетних и
феромагнентих материјала;
објасни магнећење феромагнетних
материјала и магнетни хистерезис;
објасни и израчуна магнетну индукцију
струје у правом проводнику и да одреди
њен смер;
објасни магнетну индукцију у навојку и
навоју и одреди њен смер;
објасни магнетно коло и КапХопкинсов закон и израчуна величине
везане за магнетно коло;
објасни и израчуна електромегнетну и
електродинамичку силу и одреди њихов
смер;
објасни применуелектромагнетне и
електродинамичке силе код
електромотора;
објасни Ленцов закон и његову примену
код правог проводника, навојка и навоја
у магнетном пољу;
одреди смер индуковане
електромоторне силе;
објасни принцип рада генератора;
објасни контраелектромоторну силу
мотора;
објасни вртложне струје;
објасни самоиндукцију и израчуна
индуктивност навоја;
објасни узајамну индукцију;
решава просте задатке.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ТЕОРИЈА
Појам магнетног поља. Графичко
представљање магнетног поља.
Магнетна својства материје.
Магнетна индукција. Магнетна
пропустљивост. Флукс вектора
магнетне индукције.
Магнећење феромагнетних
материјала. Магнетни хистерезис.
Магнетни материјали.
Магнетно поље струје у правом
проводнику. Магнетно поље струје
у навојку и навоју.
Електромагнетна сила. Навојак и
навој у магнетном пољу.
Принцип рада електромотора
једносмерне струје.
Електромагнетна индукција.
Ленцов закон.
Индукована електромоторна сила у
правом проводнику.
Индукована електромоторна сила у
навојку и навоју.
Сопствено магнетно поље.
Сопствени флукс.
Коефицијент самоиндукције
(индуктивност).
Електромоторна сила
самоиндукције.
Међусобна индукција.
Електромоторна сила међусобне
индукције.
Вртложне струје.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
•
теоријска настава (30 часoвa)
•
вежбе (8 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације вежби.
Место реализације наставе
Учионица и лабораторија

•

Препоруке за реализацију наставе
•

•
•

•

•
•

•

Појам магнетног поља обрадити ослањајући се на
претходно знање из основне школе. По могућности
показати његов облик помоћу гвоздене пиљевине.
Смерове величина у магнетизму приказивати помоћу
правила десне и леве руке или левог и десног завртња.
Уз индуковану електромоторну силу дати и смер
механичке силе која потиче од индуковане струје, а уз
електромагнетну силу о објаснити индуковану
електромоторну силу која се у електромотору назива
контраелектромоторна сила.
Принцип рада електромотора и генератора једносмерне
струје обрадити на реалним примерима са више од два
сегмента.
Међусобну индукцију и вртложне струје обрадити
првенствено описно.
Током реализације модула увек се придржавати истог
принципа: теоретски објаснити појаву или законитост,
потврдити је рачунски (тамо где је то могуће) а онда
извршити демонстрацију или мерења у лабораторији.
Током трајања модула реализовати најмање један тест
знања.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

Оспособљавање ученика за
практично проверавање
појава и закона из области
електромагнетизма.

1.

2.
3.

4.

покаже међусобно понашање магнета,
магнета и меког гвожђа, као и
електромагнета;
измери индуктивност калема,
изводи закључке о промени
индуктивности у зависности од промене
броја навоја, димензија и језгра;
покаже примере самоиндукције и
објасни примере из праксе.

Корелација са другим предметима / модулима
•
•
•
•

Математика
Физика
Електрична мерења и електроника
Електрични и електронски системи на возилима

•
•
•

ВЕЖБЕ
Магнети и електромагнети
Калемови
Самоиндукција

•
•
•
•
•

праћење остварености исхода
тестове знања
активност на часу
праћење практичног рада
самостални практични рад

•

По могућности, у једном термину радити једну вежбу, а
највише пет вежби у једном циклусу.
Једна вежба се ради два спојена школска часа и за то
време трeба да се ураде сва мерења и обраде резултати.
У лабораторији треба да буде довољно радних места да
за једним столом буду два до три ученика
Почетак вежби усагласити са теоријском наставом тако
да одговарајуће вежбе следе одмах након обраде
теоријског градива.

•
•
•

МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ
Циљеви предмета:
•

Стицање теоријских и практичних знања о основним системима на моторима са унутрашњим сагоревањем.

Назив и трајање модула предмета
Разред:

први
НАЗИВ МОДУЛА

Подела мотора са унутрашњим сагоревањем и њихови главни делови и склопови
Начин рада мотора са унутрашњим сагоревањем, горива и мазива
Кретање моторног механизма
Системи на мотору са унутрашњим сагоревањем
УКУПНО:

Трајање модула
(часови)
Т
ПН
9
8
29
15
8
6
28
8
74

37

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Стицање теоретских знања
о основним деловима
мотора са унутрашњим
сагоревањем (СУС мотори)
и њиховој примени
Оспособљавање ученика за
коришћење основних
механичарских алата и
разликовање ото и дизел
мотора, као и покретних и
непокретних делова СУС
мотора

Подела мотора са унутрашњим сагоревањем и њихови главни делови и склопови
9 + 8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
САДРЖАЈИ МОДУЛА
да:
1. објасни примену мотора, основних
•
Примена и подела мотора СУС
делова и склопова мотора и система на
•
Непокретни делови мотора СУС
мотору СУС
•
Покретни делови мотора СУС
•
Основни појмови о системима на
мотору СУС
1. користи основни механичарски алат;
•
Упознавање са основним врстама
2. наводи разлике између ото и дизел
механичарског алата и њиховом
мотора;
применом
3. разликује основне покретне и непокретне •
Практично упознавање са ото и дизел
делове СУС мотора
моторима
•
Практично упознавање са покретним
и непокретним деловима мотора СУС

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
•
•

•
•
•

•

При обради појединих наставних јединица
користити паное, слике, цртеже, симулације.
У току излагања користити доступне делове и
пресеке мотора СУС.
Ученике поделити у две групе.
У радионици упознати ученике са основним
механичарским алатима и њиховој употреби.
Разлике између ото и дизел мотора показати на
различитим возилима, пресецима, моделима и
расклопљеним елементима мотора.
На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
•
теоријска настава (9 часова)
•
практична настава (8 часова)
Место реализације наставе
кабинет за моторе са унутрашњим сагоревањем,
радионица
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тест практичних вештина
4. самосталан практичан рад
5. активност на часу

•

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Стицање основних
теоретских знања о начину
рада мотора СУС,
својствима горива и мазива
и њиховој примени.

Стицање практичних знања
о склоповима и елементима
мотора СУС, стању мотора
према истрошености
елемената у заједничком
склопу.
Стицање практичног знања
о правилној замени уља и
пречистача за уље.

Начин рада мотора са унутрашњим сагоревањем, горива и мазива
29 + 15 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
САДРЖАЈИ МОДУЛА
да:
1. објасни принципе рада ОТО и ДИЗЕЛ
•
Начин рада четворотактног ото и
мотора и примену горива и мазива;
дизел мотора
•
Начин рада двотактног ото и дизел
мотора
•
Теоријски и стварни циклус у мотору
•
Горива и њихова својства
•
Мазива и њихова својства
•
Расклапање и склапање ото и дизел
1. расклопи и склопи мотор;
2. процени исправност зазора између клипа
мотора
•
Мерења пречника цилиндра, овалност
и цилиндра и лежаја на коленастом
и коничност цилиндра.
вратилу;
3. провери ниво уља у мотору;
•
Мерење пречника клипа,
4. промени уље и пречистач за уље.
израчунавање зазора између кллипа и
цилиндра
•
Мерење лежећих и летећих рукаваца
коленастог вратила и лежишта
летећих и лежећих рукаваца
•
Израчунавање зазора склопа лежаја
летећих и лежећих рукаваца
•
Расклапање везе клипа и осовинице
клипа са клипњачом
•
Контрола нивоа уља у кућишту
мотора, замена уља и пречистача за
уље.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
•
•
•

•
•
•

•
•

При обради појединих наставних јединица
користити паное, слике, цртеже.
Користити мултимедијалне презентације и
симулације рада мотора СУС.
У току излагања користити доступне делове и
пресеке мотора СУС.
Ученике поделити у две групе.
У радионици расклопити и склопити ото и дизел
мотор, извршити потребна мерења.
Саставити извештај о техничкој исправности
мотора и дати препоруке за потребне радове за
машинску обраду покретних и непокретних делова
и уградњу нових елемената.
Сваки ученик треба самостално да земени уље и
пречистач за уље.
На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
•
теоријска настава (29 часова)
•
практична настава (15 часова)
Место реализације наставе
кабинет за моторе са унутрашњим сагоревањем,
радионица

•

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тест практичних вештина
4. самосталан практичан рад
5. активност на часу

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Стицање основних
теоретских знања о радним
процесима у мотору и
начину развођења радне
материје

Кретање моторног механизма
8 + 6 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
1. објасни процесе у току рада мотора;

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
•

•
•
•

Процеси у току рада мотора (кретање
моторног механизма и принципи
развођења радне материје)
Радни параметри
Системи развода радне материје
Вентилски механизми

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
•
•
•
•

Оспособљавање ученика за
подешавања и мерења
везана за механизам
развода

1.

2.

Оспособљавање ученика за
одређивање техничке
исправности цилиндра
мотора према
заптивености-продувавању
мотора

3.
4.

доведе у фазу развода брегасто вратило
са коленастим вратилом и оствари
прописану затегнутост зупчастог каиша
развода/ланца развода;
изврши проверу и подешавање зазора
вентила у зависности од конструкције
вентилског склопа;
измери компресију мотора манометром;
испита заптивеност цилиндра.

•

•
•
•

Увођење у фазу развода радног тела,
коленастог вратила са брегастим
вратилом/осовином
Подешавање зазора вентила
Мерење компресије мотора
манометром
Мерење заптивености цилиндра
уређајем за испитивање пропусности
цилиндра

•
•

•
•
•

•

При обради појединих наставних јединица
користити паное, слике, цртеже.
Користити мултимедијалне презентације и
симулације рада појединих елемената и уређаја
Приликом теоријске обраде користити уређаје и
опрему из радионице
Инсистирати на повезивању претходно стечених
знања из основа машинства.
Ученике поделити у две групе
У радионици показати увођење у фазу развода
радног тела, коленастог вратила са брегастим
вратилом/осовином, контролу и подешавање
зазора.
Показати поступак мерења компресије мотора
манометром и дефинисање услова за мерење.
Показати поступак мерења заптивености цилиндра
уређајем за испитивање пропусности цилиндра
Саставити писани извештај о техничком стању
мотора са измереним мерним вредностима и
препорукама за даљи поступак ако мотор треба
довести у исправно стање.
На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
•
теоријска настава (8 часова)
•
практична настава (6 часова)
Место реализације наставе
кабинет за моторе са унутрашњим сагоревањем,
радионица

•

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тест практичних вештина
4. самосталан практичан рад
5. активност на часу

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Стицање основних
теоретских знања о
системима на мотору и
њиховим конструкционим
решењима
Оспособљавање ученика за
мерење притиска горива,
уља и подешавање угла
предпаљења и
предубризгавања

Системи на мотору са унутрашњим сагоревањем
28 + 8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:
•
Систем за напајање горивом ото и дизел
1. објасни системе и елементе система
на мотору СУС;
мотора
2. објасни начин рада појединих уређаја
•
Систем за хлађење мотора СУС
•
Систем за подмазивање мотора
и конструкциона решења система.
•
Систем за паљење смеше код ото мотора
•
Начин паљења смеше код дизел мотора
1. измери притисак горива код ото и
•
Мерење притиска горива на
дизел мотора;
нископритисној страни код ото и дизел
2. провери заптивеност и стање система
мотора
•
Преглед и провера заптивености система
за хлађење мотора;
за хлађење мотора, провера нивоа у
3. провери притисак уља и
експанзионом суду и концентрације
функционалност система за одвођење
расхладне течности према температури
уљних пара;
замрзавања
4. подеси угао претпаљења и
•
Мерење притиска уља, провера
предубризгавања мотора.
заптивености, стање издвајача уља из
система за одвођење уљних пара из
кућишта мотора,
•
Подешавање угла предпаљења код ото
мотора и угла предубризгавања код дизел
мотора

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
•
•
•
•
•

•

•

•

При обради појединих наставних јединица
користити паное, слике, цртеже.
Користити мултимедијалне презентације и
симулације рада појединих елемената и система.
Приликом теоријске обраде користити уређаје и
опрему из радионице.
Ученике поделити у две групе
У радионици показати правилно мерење притиска
уља искључиво на нископритисној страни код
дизел мотора, детаљан преглед и утврђивање
стања система за хлађење и подмазивање мотора.
Сваки ученик треба да самостално подеси угао
предпаљења код ото мотора, а код дизел мотора
показати поступак подешавања угла
предубризгавања.
Саставити писани извештај о изведеним мерењима
и подешавањима са закључком о затеченом стању
и извршеним подешавањима.
На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
•
теоријска настава (28 часова)
•
практична настава (8 часова)
Место реализације наставе
кабинет за моторе са унутрашњим сагоревањем,
радионица
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тест практичних вештина
4. самосталан практичан рад
5. активност на часу
•

Корелација са другим предметима / модулима
•
•
•

Технички материјали
Основе практичних вештина
Физика

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
(за све образовне профиле трогодишњег образовања)
I РАЗРЕД
(3 часa недељно, 111 часова годишње)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
УВОД (4)
Структура материје. Основни појмови о електрицитету и електричним својствима
материје. Проводници, полупроводници и изолатори. Појам јединица. Међународни систем
јединица.
ЕЛЕКТРОСТАТИКА (17)
Појам наелектрисаног тела. Количина електрицитета, дефиниција и јединице. Појам
електричног поља. Графичко приказивање електричног поља. Хомогено електрично поље.
Вектор електричног поља. Силе у електричном пољу. Кулонов закон. Електростатичка
индукција. Поларизација диелектрика. Електрични потенцијал. Електрични напон. Јачина
хомогеног електричног поља. Пробој диелектрика. Диелектрична чврстоћа. Материјали за
диелектрике. Појам капацитивности. Капацитивност плочастог кондензатора. Редно,
паралелно и мешовито везивање кондензатора.
ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ (60)
Појам једносмерне електричне струје. Дејства електричне струје. Јачина електричне
струје. Густина струје. Појам електричног кола. Елементи електричног кола.
Електромоторна сила генератора. Електрохемијски генератори. Електрична отпорност.
Отпорност проводника. Зависност отпорности од температуре. Електрична проводност.
Материјали за проводнике и отпорнике. Омов закон. Референтни смер струје и напона. Први
Кирхофов закон. Електричне силе у колу. Други Кирхофов закон. Џулов закон. Електрични
рад и електрична снага. Мерење струје и напона. Везивање амперметра и волтметра у коло.
Решавање простог кола са једним генератором и једним пријемником. Одређивање напона
на крајевима реалног генератора. Снага генератора и снага потрошача. Режим празног хода
и кратког споја. Редно и паралелно везивање генератора. Редно, паралелно и мешовито
везивање отпорника. Уопштен Омов закон. Сложено електрично коло. Други Кирхофов
закон за сложено коло.
МАГНЕТИЗАМ (30)
Појам магнетног поља. Графичко представљање магнетног поља. Магнентна својства
материје. Магнетна индукција. Магнетна пропустљивост. Флукс вектора магнетне
индукције. Магнећење феромагнетних материјала. Магнетни хистерезис. Магнетни
материјали. Магнетно поље струје у проводнику. Магнетно поље струје у навојку и навоју.
Електромагнетна сила. Навојак и навој у магнетном пољу. Принцип рада електромотора
једносмерне струје. Електромагнетна индукција. Ленцов закон. Индукована електромоторна
сила у проводнику. Индукована електромоторна сила у навојку и навоју. Сопствено
магнетно поље. Сопствени флукс. Коефицијент самоиндукције (индуктивност).
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Електромоторна сила самоиндукције. Међусобна индукција. Електромоторна сила
међусобне индукције. Вртложне струје.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (20)
Дефиниција тригонометријских функција. Тригонометријски круг и ток
тригонометријских функција (за sinα и cosα). Дефиниција радијана. Појам комплексног
броја. Принцип производње наизменичне електромоторне силе. Генератор наизменичне
струје. Основни параметри наизменичних величина: тренутна вредност, амплитуда, фаза,
почетна фаза, учестаност, кружна учестаности, средња вредност, ефективна вредност, итд.
Представљање наизменичних величина помоћу фазора. Представљање наизменичних
величина помоћу комплексних бројева. Сабирање и одузимање наизменичних величина.
ЕЛЕМЕНТИ У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (14)
Елементи у колу наизменичне струје. Отпорник у колу наизменичне струје. Појам
активне снаге. Калем у колу наизменичне струје. Појам реактивне снаге. Кондензатор у колу
једносмерне струје. Пуњење и пражњење кондензатора. Кондензатор у колу наизменичне
струје.
РЕДНА ВЕЗА ЕЛЕМЕНАТА У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (14)
Редна веза отпорника и калема. Појам импедансе. Редна веза отпорника и
кондензатора. Редна веза отпорника, калема и кондензатора. Редна резонанса. Томсонов
образац. Снаге код редне везе елемената. Фактор снаге.
ПАРАЛЕЛНА ВЕЗА ЕЛЕМЕНАТА У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (3)
Паралелна веза пријемника. Појам адмитансе.
СЛОЖЕНА КОЛА (5)
Комбинована веза елемената. Решавање сложених кола помоћу првог и другог
Кирхофовог закона.
ТРАНСФОРМАТОРИ (3)
Трансформатори. Аутотрансформатори.
ТРОФАЗНИ СИСТЕМИ (11)
Симетрични трофазни систем. Генератор трофазне електромоторне силе. Веза навоја
генератора у звезду и троугао. Веза пријемника у звезду и троугао. Несиметрични трофазни
систем. Трофазни трансформатор. Снага трофазног система. Обртно магнетно поље.
Синхрони и асинхрони мотори.
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ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
(за све образовне профиле трогодишњег образовања)
I РАЗРЕД
(0+1 час недељно, 37 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (4)
Задатак и значај техничког цртања. Материјал и прибор за техничко цртање. Руковање
прибором и одржавање. Стандарди у области техничког цртања.
ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖИ (10)
Врсте и формати техничких цртежа. Димензионисање и размера цртежа. Врсте линија
у техничком цртању. Заглавља и саставнице на техничким цртежима.
Техничко писмо. Израда првог графичког рада (А4-формат) на хамеру.
ПРАВИЛА ТЕХНИЧКОГ ЦРТАЊА (4)
Котирање и мерење. Наношење кота, елементи кота.
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА (4)
Основи нацртне геометрије. Пројекција тачке и дужи. Ортогонална пројекција
геометријских тела.
КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА (15)
Општи појмови. Значај компјутерске графике. Цртање и обрада цртежа на рачунару.
Цртање електричних шема и машинских цртежа.

ЕЛЕКТРОНИКА
(за образовне профиле трогодишњег образовања, смер енергетика)
II РАЗРЕД
(2+1 час недељно, 70+35 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (2)
Кристална cтруктуpa полупроводника. Полупроводници Н и П. типа.
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ДИОДЕ (14)
Образовање ПН соја. Директно и инверзно поларисани ПН спој. Карактеристика ПН
споја. Пробој ПН споја. Диоде. Производња диода. Усмерачке диоде. Једнострани усмерач.
Двострани усмерач. Грецов усмерач. Стабилизаторске диоде и њихова примена.
БИПОЛАРНИ ТРАНЗИСТОРИ (18)
Принцип рада транзистора на моделу са заједничким емитором. Основне компоненте
cтpујa у транзистору. Коефицијенти струјног појачања. Карактеристике транзистора.
Појачавач са заједничким емитором. Радна права и радна тачка. Еквивалентна шема
биполарног транзистора са h параметрима. Стабилизација радне тачке. Изрази за појачање
струје, напона и снаге код појачавача са заједничким емитором. Фреквенцијска
карактеристика појачавача са заједничким емитором.
Појачавач са заједничким колектором. Дарлингтонов спој.
Биполарни транзистор као прекидач.
Претварачи напона са биполарним транзисторима.
ФЕТ-ови (7)
Принцип рада фета на моделу са заједничким сорсом. Статичке карактеристике фета.
Параметри фета. Једносмерни режим рада појачавача са фетовима. Радна права и радна
тачка. Аутоматски преднапон. Појачавач са заједничким сорсом.
ТИРИСТОРИ (14)
Врсте тиристора. Триодни тиристор. Карактеристике тиристора. Триак и диак.
Побуђивање тиристора. Фазно регулисање помоћу диака и триака. Усмерачи са
тиристорима. Претварачи учестаности са тиристорима. Хлађење полупроводника; прорачун
расхладног кола.
ОСЦИЛАТОРИ (4)
РЦ осцилатори. Астабилни мултивибратори.
ОПТОЕЛЕКТРОНИКА (3)
Фотодиоде, фототранзистори и фотоотпорници.
ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОЛА У ЕНЕРГЕТИЦИ (6)
Вишетарифни системи: Аутомати за укључивање светла.
ИНТЕГРИСАНА КОЛА (2)
Монолитна и хибридна интегрисана кола.
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (35)
1. Снимање карактеристика потенциометра
2. Снимање карактеристика диода
3. Једнострани и двострани усмерач
4. Стабилизатор напона са Ценеровом диодом
5. Снимање улазних и излазних карактеристика биполарних транзистора
6. Стабилизација радне тачке и једносмерни режим рада РЦ појачавача
7. Појачавач са заједничким емитором
8. Инвертор са биополарним транзисторима
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9. Снимање излазних и преносних карактеристика фета
10. Појачавач са фетом
11. Биполарни транзистор као прекидач
12. Снимање карактеристика тиристора
13. Фазна регулација са диаком и триаком
14. Усмерач са тиристорима
15. Осцилатори
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА
(за све образовне профиле трогодишњег образовања)

II РАЗРЕД
(2+1 час недељно, 70+35 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЊА (11)
Значај мерења у електротехници. Физичке величине и систем мерних јединица.
Грешке при мерењу, апсолутна и релативна грешка, класе тачности и средња вредност мерне
величине. Домашај (мерни опсег), константа инструмената и осетљивост. Прибор за
електрична мерења (извори електричне струје, реостати и потенциометри, кондензатори
сталног и променљивог капацитета, отпорне и кондензаторске декаде, регулациони
трансформатори). Основни делови електричних инструмената (кућишта, скале, казаљке,
механизам инструмента, лежиште и спирална пера). Кретни и отпорни момент.
ИНСТРУМЕНТИ СА КРЕТНИМ КАЛЕМОМ (7)
Принцип рада и основни конструктивни делови. Амперметар, везивање у електрично
коло. Волтметар, везивање у електрично коло. Омметар. Универзални инструмент упрошћена шема и начин коришћења. Инструмент са унакрсним навојима - мегаомметар.
ЕЛЕКТРОДИНАМИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (7)
Конструкција и принцип рада. Амперметар и волтметар - основне шеме и начин рада.
Ватметар и косинусфиметар - основне шеме и начин рада. Одређивање константе ватметра.
Мерења електричне снаге ватметром у колу једносмерне и наизменичне струје. Мерење
фактора снаге U - I - W методом.
ИНДУКЦИОНИ ИНСТРУМЕНТИ (7)
Конструкција и принцип рада индукционог ватметра. Показатељ редоследа фаза.
Индукционо монофазно и трофазно бројило. Двотарифно електрично бројило.
Мерење електричне енергије монофазним и трофазним бројилом. Директна веза.
ОСЦИЛОСКОПИ (5)
Осцилоскоп. Блок шема осцилоскопа и принцип рада. Синхронизација. Подешавање
осцилоскопа. Мерење напона, учестаности и фазне разлике осцилоскопом.
ГЕНЕРАТОРИ ФУНКЦИЈА (3)
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Генератори функција: врсте и намена.
МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ (7)
Основни делови и принцип рада. Означавање и прикључивање на електричну мрежу.
Струјна клешта.
Мерење електричне енергије и снаге, струје и напона помоћу мерних трансформатора.
ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТРИ (3)
Принцип мерења једносмерног напона и струје. Принцип мерења наизменичног
напона и cтpујe.
МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ОТПОРА (8)
Мерење отпорности U-I методом и омметром. Мерење отпорности Витстоновим
мостом, у колу једносмерне и наизменичне струје. Мерење отпорности уземљења U-I
методом и Берендовом методом. Мерење отпора изолације проводника.
МЕРЕЊЕ КАПАЦИТИВНОСТИ И ИНДУКТИВНОСТИ(2)
Мерење капацитивности и индуктивности помоћу мерних мостова.
НАЛАЖЕЊЕ МЕСТА КВАРА НА КАБЛОВИМА (10)
Одређивање места квара мегаометром. Налажење места земљоспоја методом једног
омметра и методом пада напона. Одређивање места прекида методом једног омметра.
Налажење места кратког споја. Метода рефлексије импулса за одређивање места и врсте
квара на кабловима.
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (35)
1. Прикључење инструмената, мерни домашај, очитавање инструмената, табеларно
сређивање резултата, цртање дијаграма.
2. Везивање амперметра и волтметра у електрично коло, мерење струје и напона.
3. Мерење отпорности и снаге помоћу амперрметра, волтметра и ватметра.
4. Мерење отпора омметром; Мерење отпора Витстоновим мостом.
5. Регулација струје и напона помоћу променљивог отпора (реостат, односно
потенциометар).
6. Осцилоскоп, подешавање осцилоскопа.
7. Мерење учестаности и фазне разлике осцилоскопом.
8. Мерење активне снаге у трофазном равномерно оптерећеном систему методом
једног ватметра.
9. Мерење снаге у трофазном неравномерно оптерећеном систему са и без нултог
проводника методом три ватметра.
10. Мерење фактора снаге помоћу амперметра, волтметра и ватметра.
11. Мерење отпора уземљења Берендовом методом.
12. Мерење отпорности изолације проводника.
13. Одређивање врсте и налажење места квара на воду (кратак спој на воду, прекид).
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(за све образовне профиле трогодишњег образовања)

I РАЗРЕД
сви трогодишњи образовни профили
(0+4 часа недељно, 148 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
МАШИНСКА ПРАКСА (74 часа)
ЗАШТИТА НА РАДУ (6)
Основне карактеристике заштите на раду. Правилник заштите на раду. Опасности од
пожара и мере заштите. Употреба и руковање заштитним средствима.
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА (10)
Карактеристике материјала за машинску обраду (гвожђе, челик, бакар, алуминијум,
бронза). Изолациони материјали (пертинакс, крилит, гума, прешпан). Радионичке методе за
утврђивање механичких и технолошких својстава материјала (путем савијања, утискивања
куглице, брушењем итд.). Полупроизводи и производи који се користе у машинству (плоче,
лимови, траке, профили, цеви, лежајеви, итд).
РАДИОНИЧКИ АЛАТ (14)
Алат за мерење (обележивач, лењири, шестари, универзално помично мерило,
микрометар, дубиномер, чврста мерила -шаблони). Примена и одржавање алата (бушилице,
тестере, турпије, урезнице, нарезнице, чекићи, кључеви итд). Хигијена рада и мере заштите
на раду.
ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНСКИХ ОПЕРАЦИЈА (34)
Читање техничко технолошке документације. Обележавање материјала. Технолошки
поступак при обради материјала: сечењем, турпијањем, бушењем, урезивањем и
нарезивањем навоја. Организација радног места и значај хигијене рада.
ТВРДО И МЕКО ЛЕМЉЕЊЕ (10)
Алат и прибор за тврдо и меко лемљење. Поступак реализације тврдог и меког лемљења.
ЕЛЕКТРО ПРАКСА (74 часа)
А. ОПШТА ЕЛЕКТРО ПРАКСА (52)
ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЛОВАЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (4)
Правила заштите, заштитна средства, пружање прве помоћи.
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СИМБОЛИ И ОЗНАКЕ У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ (2)
АЛАТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (2)
Врста и примена алата.
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ПРОВОДНИЦИ, ОПТИЧКИ
КАБЛОВИ, АУТОКАБЛОВИ И ДИНАМО ЖИЦЕ (12)
Подела проводника, ознаке, полагање у (канале, цеви, регале на зид). Припрема крајева
(калаисање, израда окаца, постављање кабел папучица итд.), настављање проводника.
Спајање проводника са пријемницима, натикачима и утикачима. Шемирање и израда
снопића.
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ
И АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКИ ПРИБОР (24)
Утикачи и утичнице: врсте и начин монтаже. Прекидачи: врсте, монтажа и повезивање.
Осигурачи: делови, типови и начин монтаже и повезивање. Сијалична грла. Прибор
кабловских, ВТТ линија и ТТ инсталација. Израда мање електричне инсталације са горе
наведеним прибором на монтажним плочама.
УНИВЕРЗАЛНИ ИНСТРУМЕНТ (4)
Подешавање универзалног мерног инструмента и коришћење при мерењу основних
електротехничких величина (напон, струја и опор).
ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (2)
Извори једносмерне и наизменичне струје. Упознавање ученика са карактеристикама
монофазног и трофазног система наизменичне струје.
ПАСИВНИ ЕЛЕКТРИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ (4)
Отпорници и кондензатори. Ознаке, примена и утврђивање исправности. Замена и
уградња пасивних елемената у одговарајуће струјно коло.
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ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ
II РАЗРЕД
(4 часа недељно, 140 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (66)
Проводници и каблови: материјал за израду проводника и каблова, неизоловани
проводници, изоловани проводници, каблови, означавање проводника и каблова, трајно
дозвољене струје изолованих проводника и каблова у електричним инсталацијама ниског
напона.
Прибор за инсталационе каблове: обујмице, разводне кутије, кабловске уводнице.
Прибор за енергетске каблове: кабловске главе, кабловске спојнице, кабловске
папучице, спојнице за кабловске жиле, прибор за обележавање каблова.
Полагање изолованих проводника и каблова ниског напона. Полагање неизолованих
проводника и каблова ниског напона.
Инсталационе цеви и њихов прибор: металне и неметалне цеви, избор инсталационих
цеви према пречнику и броју проводника, прибор за цеви (спојнице, лукови, рачве, разводне
кутије).
Основне препоруке за полагање инсталационих цеви и прибора.
Прикључни уређаји: прикључнице - подела према концепцији, месту уградње,
механичке заштите, утикачи.
Елементи заштите: топљиви осигурачи типа Д и Б, аутоматски осигурачи. Моторне
заштитне склопке. Заштитни уређаји диференцијалне струје (ЗУДС). Заштитна напонска
склопка: средства, примена, избор, селективност. Одводници пренапона: средства, примена,
избор. Биметални релеј као елемент заштите од преоптерећења.
Прекидачки елементи: растављачи, гребенасте склопке, инсталационе склопке,
контактори, степенишни аутоматски прекидачи, временски релеји, тастери. Подела, намена,
принцип рада, шеме везивања, избор.
Електрична бројила, уклопни сат, МТК пријемник.
Мерно разводни ормани: садржај и димензије мерно разводног ормана. Прикључни,
мерни и разводни простор мерно разводног ормана. Кућиште мерно разводног ормана.
Међусобно повезивање (ожичење) у мерно разводном орману. Табле (плоче) у мерно
разводним орманима: табле - носачи опреме, табле за монтажу бројила. Управљање
тарифама и оптерећењем.
Разводне табле са осигурачима у становима: конструкција и повезивање.
Кабловска прикључна кутија: опис и шема повезивања.
Прикључак објекта на ниско напонску мрежу: надземни прикључак - извођење помоћу
самоносећег кабловског снопа (СКС) и помоћу проводника ПВЦ изолације.
Кабловски прикључак - извођење на кабловску НН мрежу и на надземну НН мрежу.
УЗЕМЉЕЊЕ (19)
Елементи уземљења: уземљивач, земљовод, сабирни земљовод. Подела уземљења по
функцији: заштитно, радно, громобранско, здружено. Типови уземљивача: по материјалу од
кога су израђени (цеви, траке, плоче), по начину извођења (хоризонтални, вертикални, коси),
по средини по којој се полажу (уземљивачи у земљу, темељни уземљивачи), по облику
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(прстенасти, мрежасти). Материјал и пресек уземљивача. Специфична отпорност тла.
Отпорност распростирања уземљивача. Мерење отпорности уземљивача.
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА (15)
Физичке основе атмосферског пражњења. Спољашња громобранска инсталација:
прихватни систем, спусни проводници за уземљење, изједначавање потенцијала.
Унутрашња громобранска инсталација: изједначавање потенцијала, ограничавање
пренапона заштитним уређајима. Елементи громобранске инсталације.
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА (22)
Истовремена заштита од директног и индиректног додира. Заштита од директног
додира. Заштита од индиректног додира. Заштита аутоматским искључењем напајања (ТН
систем, ТТ систем, ИТ систем и заштита помоћу заштитног уређаја диференцијалне струје),
заштита употребом уређаја класе ИИ или одговарајућом изолацијом (ИР2Х). Главно и
допунско изједначавање потенцијала. Просторије са кадом и тушем - посебне техничке мере
заштите од електричног удара.
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА - ИЗРАДА (18)
Електричне инсталације испод малтера и на зиду - прибор и препоруке. Електричне
инсталације у подним каналима. Канални развод (бус бар) - опис и примена. Болнички
развод - прибор и препоруке. Електричне инсталације у просторијама са кадом и тушем:
прибор и препоруке.
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 93 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ (24)
Изоловани проводници и каблови за телекомуникације, оптички каблови,
конструкција, означавање, намена.
Израда телефонских инсталација: одабирање проводника, начин постављања
инсталација, прикључак на јавну ПТТ мрежу.
Инсталација интерфона.
Инсталација видео надзора.
Инсталација ТВ и радио антене, сателитске антене, начини монтаже, појачавачки
уређаји, инсталација прикључница и развод, напајање централног система.
Алармне инсталације за брзо откривање и дојаву пожара: опрема и прописи, избор и
начин монтаже, инсталација за напајање противпожарне централе и сигналних табли.
Противпровална инсталација.
Мрежне инсталације за повезивање рачунара.
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА (17)
Електричне инсталације у стамбеним објектима.
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Електричне инсталације у јавним објектима (болнице, робне куће, биоскопи).
Електричне инсталације моторних погона и управљачке шеме.
Електричне инсталације у јавним склоништима.
ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ (12)
Основни појмови: светлосна јачина, светлосни флукс, количина светлости, осветљај,
бљесак.
Врсте светлосних извора: сијалице са металним влакном, флуоресцентне сијалице,
неонске цеви, посебне врсте сијалица, светиљке и њихове светлосно механичке
карактеристике. Светиљка за осветљење путева (светиљке као тип ONYX, светиљке као тип
SAFIR).
Светиљке за осветљење великих јавних површина, спортских терена, спољно
декоративно осветљење (као RADIAL, TERRA, светиљке као тип MY, ASTRAL).
Прорачун осветљености у затвореном простору: собе, радионице, учионице.
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПОМОЋУ РАЧУНАРА (10)
Убацивање симбола сијаличних места, прекидача, утичница, бојлера, мотора и других
уређаја у добијену архитектонску основу (само контуре зидова са степеништем, вратима и
прозорима).
Означавање карактеристика поред елемената: струјно коло, снага, висина уградње од
пода, за прикључке бојлера, грејалица и мотора слободна дужина кабла (коришћењем
програма као Auto CAD).
ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (30)
Основни појмови: објекат, инвеститор, пројектант, извођач, стручни надзор. Техничка
документација за изградњу објекта, грађевинска дозвола.
Грађење објекта, употребна дозвола, услови за издавање сагласности од
електродистрибуције под којим се објекат прикључује на мрежу.
Делови пројекта: општи подаци, пројектни задатак, технички опис, општи технички
услови, спецификација материјала, предмер и предрачун радова, графичка документација.
Напајање сталних и покретних потрошача, израда једнополне шеме и мерне групе,
распоред снага по фазама, одабир главних осигурача, прорачун пада напона.
ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 62 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (1)
Упознавање ученика са значајем, улогом и применом електричних уређаја као и
расхладних уређаја и машина.
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ (20)
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Пренос топлоте провођењем, конвекцијом и зрачењем. Метали, неметали и легуре
(који се користе за конструкцију термичких уређаја) и њихове особине. Грејна тела, начин
повезивања са прекидачем. Вишестепени прекидач и одређивање снаге за поједине степене.
Прорачун грејне спирале. Електрични штедњак, конструкција, електрична шема, кварови и
њихово отклањање. Термоакумулационе пећи, конструкција, електрична шема, кварови и
њихово отклањање. Машине за прање рубља, конструктивни делови, принцип рада,
електрична шема, кварови и њихово отклањање. Електрични бојлер, конструкција,
електрична шема, кварови и њихово отклањање. Електрични апарат за заваривање, делови
и регулација струје.
РАСХЛАДНИ И КЛИМА УРЕЂАЈИ (21)
Расхладни уређаји на бази промене агрегатног стања, отапање, испаравање и
сублимација. Радне материје у расхладним уређајима, особине и употреба. Компресорски
уређаји за хлађење. Клипни компресор, делови, принцип рада. Кондензатори, хлађени водом
и ваздухом. Испаривач, врсте и улога. Сепаратор. Регулациони вентили, врсте и улога.
Термостати и пресостати. Филтери и сушачи. Цевоводи. Електрична шема кућног
компресорског хладњака. Прозорски климатизатори.
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ (20)
Врсте и улога електричних машина. Машине за једносмерну струју. Принцип рада и
конструкција машина за једносмерну струју. Врсте машина за једносмерну струју према
побуди. Трансформатори. Принцип рада и делови трансформатора. Везе трансформатора и
њихова примена. Асинхрони мотори. Конструктивни делови, принцип рада и
карактеристике трофазног мотора. Пуштање у рад асинхроног мотора. Једнофазни
асинхрони мотор, принцип рада и пуштање у рад. Синхрони генератори, конструктивни
делови, принцип рада и карактеристике. Синхрони мотори, конструктивни делови, принцип
рада, карактеристике и примена. Комутаторни мотори, опис, врсте и примена.

ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 62 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОПШТИ ДЕО (3)
Електрификација и њен значај. Пренос електричне енергије од електрана до
потрошача. Развој система за пренос електричне енергије. Подела и врсте електричних
мрежа. Стандардни напони.
ЕЛЕКТРАНЕ (6)
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Подела и врсте. Електране са чврстим горивом. Електране са течним горивом.
Нуклеарне електране. Хидроелектране. Обновљиви извори електричне енергије.
Електрични уређаји у електранама.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ (10)
Конструктивни делови надземних електроенергетских водова. Проводници.
Изолатори. Носачи потпорних изолатора. Стубови. Конзоле. Допунски елементи вода.
Конструктивни делови подземних електроенергетских водова. Каблови. Конструкција
каблова. Подела каблова према напону и врсти изолације. Врсте каблова. Означавање
каблова. Примена појединих врста каблова. Кабловске главе и кабловске спојнице.
Кабловске прикључне кутије. Кабловски прикључни и разводни ормани. Кабловска
канализација. Конструктивни делови енергетских водова са самоносећим кабловским
снопом (СКС). Прибор за СКС. Кућни прикључци и врсте.
ТРАНСФОРМАТОРСКА И РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА (18)
Подела и врста постројења у затвореном и отвореном простору. Надземна, подземна.
Зидана и оклопљена. Оклопљена пуњена гасом SF6, стубна итд. Пролазна и завршна за
надземни и кабловски прикључак. Разводне табле ниског напона у трансформаторским
постројењима. Елементи постројења високог, средњег и ниског напона: Сабирнице,
изолатори, растављачи, топљиви осигурачи, растављачи снаге, прекидачи. Мерни
трансформатори, окидачи и релеји. Командни и сигнални уређаји. Енергетски
трансформатори. Електрични кондензатори. Мрежно тонфреквентна команда.
ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА (15)
Прописи. Изградња надземних електроенергетских водова. Изградња кабловских
електроенергетских водова. Изградња водова са самоносећим кабловским сноповима.
Изградња трансформаторских и разводних постројења.
ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА (5)
Прописи. Прегледи. Ревизија. Ремонти. Радови у безнапонском стању. Радови у
близини напона. Радови под напоном. Алат и опрема. Заштитне мере и средства личне
заштите на раду.
ПОРЕМЕЋАЈИ У ЕЛЕКТРИЧНИМ МРЕЖАМА (5)
Врсте поремећаја. Основни појмови. Прекид проводника. Земљоспој. Кратак спој.
Пренапон атмосферског или комутационог порекла. Проналажење места квара. Заштита од
поремећаја.
ПРАКТИЧНА НАСТАВА

II РАЗРЕД
(12 часова недељно, 420 часова годишње и 60 часова у блоку)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
РАД СА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИМ АЛАТИМА (6)
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Подела, правилно коришћење, обликовање проводника, скидање изолације, обрада
краја кабла за прикључак, спајање проводника са пријемницима, повезивање и настављање
проводника у разводним кутијама и лемљење.
УНИВЕРЗАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ (18)
Упознавање, врсте. Мерење основних електричних величина аналогним и дигиталним
инструментима. Рад са универзалним инструментом: испитивање непознатог уређаја.
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР (36)
Електроинсталациони материјал и прибор (проводници, каблови, осигурачи,
инсталационе цеви, светиљке, прекидачи, прикључнице и остало). Означавање проводника,
препознавање, одабирање. Монтажа и повезивање светиљки, прикључница и сличних
пријемника. Монтажа инсталационих цеви, регала, канала, разводних и монтажних кутија.
Прекидачи: врсте, монтажа, принцип рада. Израда струјних кола инсталационим
прекидачима - групним, серијским, наизменичним, унакрсним. Израда сложених струјних
кола (прекидачи, прикључнице и светиљке).
ШЕМЕ У ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА (24)
Симболи и ознаке у електротехници. Шеме у електричним инсталацијама - једнополне
и развијене шеме. Читање електричних шема мање сложености (осветљење, прикључнице,
термички пријемници, напајање електромотора, слаба струја). Израда једнополне и
развијене шеме за мањи објекат.
КУЋНИ ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ (32)
Прикључак кућних електричних апарата, електричне шеме и кварови. Пегла, бојлер,
термоакумулациона пећ, електрични шпорет, клима уређаји. Селективно проналажење
кварова на кућним електричним апаратима и уређајима.
ПАСИВНИ ЕЛЕКТРИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ (6)
Примена, препознавање, обележавање. Отпорници, потенциометри, кондензатори,
диоде, исправљачки спојеви.
ПРОПИСИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (12)
Најновији прописи за извођење електричних инсталација у стамбеним објектима,
индустријским објектима, специфичним објектима. Технички прописи за извођење кућног
прикључка.
УПОЗНАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА И ВРСТА ЕЛЕКТРИЧНИХ
ИНСТАЛАЦИЈА (54)
Електроинсталатерски радови и врста инсталација. Извођење инсталација у зиду непосредно у зид, у инсталационим цевима, у оплати - бетону. Извођење инсталација на
зиду - одстојним овујницама, у инсталационим цевима, каналима. Извођење привремене
инсталације. Извођење громобранске инсталације. Зидарски радови - размеравање и
обележавање, копање и бушење зидова. Постављање и причвршћивање монтажних
разводних кутија и инсталационих цеви. Постављање - полагање проводника у зид, цеви и
канале.
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ИЗРАДА МОНОФАЗНЕ И ТРОФАЗНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ДРВЕНОЈ
ПЛОЧИ (90)
Монофазне и трофазне инсталације на дрвеној плочи. Струјна кола осветљења са
инсталационим прекидачима, фотоелементима, шемирање арматура. Струјна кола
осветљења са импулстним бистабилним релеом. Израда инсталације термичких пријемника
- прикључнице са фиксним прикључком, са основном регулацијом температуре и снаге.
Инсталације за напајање електромотора. Директно пуштање асинхроних мотора у рад
(гребенаста склопка, моторна заштитна склопка, склоп тастера и контактора). Промена
смера обртања трофазног и монофазног асинхроног мотора (гребенастом склопком и
контакторима). Пуштање асинхроног мотора у рад упуштачем звезда - троугао (гребенастом
склопком, контакторима). Селективно проналажење кварова код монофазних и трофазних
инсталација са пријемницима.
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ЗВОНА (18)
Инсталације електричног звона. Инсталације електричног звона са једним и више
позивних места. Израда инсталације електричних звона у стамбеним зградама. Израда
инсталација електричног звона са нумератором.
СТЕПЕНИШНО ОСВЕТЉЕЊЕ И СТЕПЕНИШНИ АУТОМАТИ (20)
Степенишни аутомати и степенишно осветљење (једнополне и развијене шеме).
Израда степенишног осветљења са електромагнетним степенишним аутоматом и
електронским степенишним аутоматом, трожично и четворожично.
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КУПАТИЛА (18)
Инсталација купатила - технички прописи. Израда струјних кругова у купатилу.
Монтажа индикатора купатила и његово повезивање. Изједначавање потенцијала металних
делова купатила.
ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ РАЗВОДНИХ ОРМАНА (36)
Израда и постављање разводних ормана - технички прописи. Постављање и
повезивање мерне групе у разводним орманима. Контролно пуштање разводних ормана под
напон.
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА (24)
Истовремена заштита од директног и индиректног додира. Заштита од директног
додира. Заштита од индиректног додира. Заштита од индиректног додира делова под
напоном аутоматским искључивањем напајања: ТН системи, ТТ системи, ИТ системи.
Примена заштитног уређаја диференцијалне струје. Изједначавање потенцијала.
Електричне инсталације са кадом или тушем.
ТЕЛЕФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ (26)
Телефонске инсталације у стамбеним и радним просторијама. Зидарски завршни
радови за телефонске инсталације - размеравање и обележавање, копање и бушење зидова,
монтажа инсталационих цеви и кутија, провлачење каблова, монтажа прикључница и
разводних ПТТ ормана као и остали радови. Инсталације за сатове, инсталације озвучења,
дојаву пожара, против провале - начин извођења.
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III РАЗРЕД
(12 часова недељно, 372 часа годишње и 90 часова у блоку)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
ЧИТАЊЕ ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (24)
Садржај пројекта, значај појединих делова и начин читања пројекта.
ИНСТАЛАЦИЈЕ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ (18)
Инсталације отвореног простора - јавна расвета, прописи, распоред фаза, прибор и
начин извођења. Ископ кабловског рова са полагањем кабла и израдом темеља и стубова за
јавну расвету. Постављање стубова и светиљки са повезивањем инсталације стуба на
напојни кабл и светиљку - распоред фаза. Шемирање ормана за јавну расвету - врсте
команди искључења и укључења расвете. Контрола и пуштање под напон.
НАДЗЕМНИ КУЋНИ ПРИКЉУЧАК (12)
Врсте, прописи, избор и потребан прибор за монофазни и трофазни прикључак.
Прикључак изведен изолованим проводником. Прикључак изведен самоносивим каблом.
Прикључак изведен самоносивим кабловским снопом.
ПОДЗЕМНИ (КАБЛОВСКИ) КУЋНИ ПРИКЉУЧАК (18)
Врсте, прописи, потребан прибор. Надземни прикључак на надземну нисконапонску
мрежу. Израда кабловске главе за 1 KV. Монтажа кабловске спојнице и рачве. Кабловски
прикључак систем улаз - излаз. Монтажа кабловске прикључне кутије (КПК).
МОНТАЖА КАБЛОВА ДО 10 kV (12)
Прописи, полагање, врсте каблова, означавање и препознавање. Монтажа кабловске
главе у трафостаници за разне врсте каблова. Монтажа кабловске главе на стубу за разне
врсте каблова. Израда - монтажа кабловске спојнице за разне врсте каблова. Заштита,
ознаке.
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ (36)
Инсталације електромоторних погона у сувим, влажним и ЕХ срединама. Инсталација
електромоторног погона - полагање проводника и монтажа командних - разводних ормана.
Упознавање и одабир елемената електромоторног погона - проводници, осигурачи,
контактори, прекидачи и термичка заштита. Директно пуштање у рад асинхроних мотора
преко гребенасте склопке. Директно пуштање у рад асинхроних мотора преко моторне
заштитне склопке. Директно пуштање у рад асинхроним мотора преко тастера и контактора.
Промена смера обртања асинхроним мотора помоћу контактора. Промена броја обртаја
асинхроних мотора - Даландеров спој преко гребенасте склопке. Промена смера обртаја
асинхроних мотора - Даландеров спој преко контактора. Пуштање у рад асинхроних мотора
упуштачем звезда - троугао - гребенаста склопка. Пуштање у рад асинхроних мотора
упуштачем звезда троугао - контактори - временски реле.
КОМАНДНИ РАЗВОДНИ ОРМАН (36)
Врсте, распоред елемената и монтаже. Упознавање и повезивање командних и
извршних релеа - временски релеи, прекидачи положаја, заштитни релеи. Пројектовање
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једноставнијег командног кола - принцип пројектовања, читање шема. Израда шема и
повезивање командног кола за електромоторни погон - регулација нивоа воде, притиска и
температуре. Израда шема и повезивање командног кола за електромоторни погон са
прекидачима положаја - двоетажна теретна дизалица. Израда командног кола за лифт са три
или више етажа - пројектовање командног кола, распоред и монтажа елемената у командном
орману. Израдна командног ормана - повезивање енергетског командног кола, контролно
пуштање у рад.
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА (18)
Истовремена заштита од директног и индиректног додира. Заштита од директног
додира. Заштита од индиректног додира. Заштита аутоматским искључењем напајања: ТН
систем, ТТ систем и ИТ систем. Промена заштитног уређаја диференцијалне струје. Главно
изједначење потенцијала. Допунско изједначење потенцијала. Израда заштитног уземљења.
Прва помоћ унесрећенима од електричног удара.
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СКЛОНИШТА (18)
Упознавање, прописи, потребна опрема, начин извођења. Извођење генераторске и
мрежне инсталације. Полагање проводника: енергетски, интерфонски, телефонски.
Извођење генераторске и мрежне инсталације. Монтажа прекидача светиљки, интерфона,
генератора, разводних ормана. Повезивање разводних ормана склоништа на инсталацију.
Провера функционалности разводних ормана. Одржавање акумулатора.
АГРЕГАТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (6)
Дизел генератори - улога, врсте, потребна електроинсталација. Одвајање струјних
кругова у главном разводном орману и другим разводним орманима за инсталацију агрегата.
Пуштање у рад и одржавање агрегата и инсталација.
ПОВЕЗИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА (18)
Повезивање инсталација у разводним кутијама. Селективна провера свих струјних
кола и других делова инсталација. Монтажа разводног ормана и повезивање на инсталацију.
Функционална провера инсталације и пуштање у рад.
РЕКЛАМНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ (18)
Рекламно осветљење: врсте, специфичности, прописи, начин извођења и избор опреме.
Декоративно осветљење унутрашњег простора - халогеним светиљкама и рефлекторима.
Декоративно осветљење спољних простора и објеката - рефлекторима, сијалицама широког
снопа светлости са избором опреме.
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА(18)
Опис, прописи, специфичности. Избор опреме за инсталације у спортским објектима светиљке, стубови, семафори, начин извођења. Инсталације у затвореним спортским
објектима - монтажа светиљки, разводних ормана и командних ормана (расвета,
вентилација, пумпна постројења). Извођење инсталација на спортским објектима - монтажа
стубова и светиљки, повезивање разводних ормана и командних ормана.
ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ (36)
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Основни појмови, врсте, прописи. Прикључивање електронске инсталације прикључне опреме. Повезивање секретарске апаратуре. Повезивање мале кућне телефонске
централе. Интерфонска инсталација - повезивање интерфона са једним или више говорних
апарата. Израда инсталације за сатове. Израда инсталација за дојаву пожара - избор прибора
и опреме, начин извођења. Израда инсталације против провале - избор прибора и опреме,
начин извођења. Израда инсталације за алармни систем. Израда инсталације за сателит.
Проналажење кварова на инсталацијама слабе струје.
МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ (12)
Улога и значај мерења и испитивања у електричним инсталацијама. Контрола и
мерење отпора заштитног и громобранског уземљења, отпора петље, отпора изолације.
Испитивање исправности заштитних уређаја. Фотометријска мерења. Испитивање
непознатог уређаја.
НАЛАЖЕЊЕ И САНИРАЊЕ КВАРОВА НА КАБЛОВСКИМ ВОДОВИМА (12)
Методе налажења кварова и потребна опрема. Проналажење квара на каблу са
санацијом - методом мерења са једног краја. Проналажење квара на каблу са санацијом методом мерења на оба краја кабла.
НИСКОНАПОНСКЕ НАДЗЕМНЕ МРЕЖЕ (24)
Врсте, опрема, означавање. Упознавање стубова и конзола прибора и опреме на
стубовима, носача изолатора, изолатора и стезаљке. Израда ручних везова ужади на
изолаторе - носећи и затезни. Израда спојева механичким и струјним стезаљкама. Прописи
за извођење.
ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА 20 (10)/04 KV ДИСТРИБУТИВНОГ ТИПА (36)
Упознавање објекта: грађевинска диспозиција, темељи и јаме. Упознавање и рад на
монтажи елемената. НН блок / табла, упознавање и рад на монтажи. Израда уземљења
трансформаторске станице, радно и заштитно. Извођење инсталација унутар
трансформаторске станице.
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ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
(за све образовне профиле трогодишњег образовања)
I РАЗРЕД
(3 часa недељно, 111 часова годишње)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
УВОД (4)
Структура материје. Основни појмови о електрицитету и електричним својствима
материје. Проводници, полупроводници и изолатори. Појам јединица. Међународни систем
јединица.
ЕЛЕКТРОСТАТИКА (17)
Појам наелектрисаног тела. Количина електрицитета, дефиниција и јединице. Појам
електричног поља. Графичко приказивање електричног поља. Хомогено електрично поље.
Вектор електричног поља. Силе у електричном пољу. Кулонов закон. Електростатичка
индукција. Поларизација диелектрика. Електрични потенцијал. Електрични напон. Јачина
хомогеног електричног поља. Пробој диелектрика. Диелектрична чврстоћа. Материјали за
диелектрике. Појам капацитивности. Капацитивност плочастог кондензатора. Редно,
паралелно и мешовито везивање кондензатора.
ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ (60)
Појам једносмерне електричне струје. Дејства електричне струје. Јачина електричне
струје. Густина струје. Појам електричног кола. Елементи електричног кола.
Електромоторна сила генератора. Електрохемијски генератори. Електрична отпорност.
Отпорност проводника. Зависност отпорности од температуре. Електрична проводност.
Материјали за проводнике и отпорнике. Омов закон. Референтни смер струје и напона. Први
Кирхофов закон. Електричне силе у колу. Други Кирхофов закон. Џулов закон. Електрични
рад и електрична снага. Мерење струје и напона. Везивање амперметра и волтметра у коло.
Решавање простог кола са једним генератором и једним пријемником. Одређивање напона
на крајевима реалног генератора. Снага генератора и снага потрошача. Режим празног хода
и кратког споја. Редно и паралелно везивање генератора. Редно, паралелно и мешовито
везивање отпорника. Уопштен Омов закон. Сложено електрично коло. Други Кирхофов
закон за сложено коло.
МАГНЕТИЗАМ (30)
Појам магнетног поља. Графичко представљање магнетног поља. Магнентна својства
материје. Магнетна индукција. Магнетна пропустљивост. Флукс вектора магнетне
индукције. Магнећење феромагнетних материјала. Магнетни хистерезис. Магнетни
материјали. Магнетно поље струје у проводнику. Магнетно поље струје у навојку и навоју.
Електромагнетна сила. Навојак и навој у магнетном пољу. Принцип рада електромотора
једносмерне струје. Електромагнетна индукција. Ленцов закон. Индукована електромоторна
сила у проводнику. Индукована електромоторна сила у навојку и навоју. Сопствено
магнетно поље. Сопствени флукс. Коефицијент самоиндукције (индуктивност).
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Електромоторна сила самоиндукције. Међусобна индукција. Електромоторна сила
међусобне индукције. Вртложне струје.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (20)
Дефиниција тригонометријских функција. Тригонометријски круг и ток
тригонометријских функција (за sinα и cosα). Дефиниција радијана. Појам комплексног
броја. Принцип производње наизменичне електромоторне силе. Генератор наизменичне
струје. Основни параметри наизменичних величина: тренутна вредност, амплитуда, фаза,
почетна фаза, учестаност, кружна учестаности, средња вредност, ефективна вредност, итд.
Представљање наизменичних величина помоћу фазора. Представљање наизменичних
величина помоћу комплексних бројева. Сабирање и одузимање наизменичних величина.
ЕЛЕМЕНТИ У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (14)
Елементи у колу наизменичне струје. Отпорник у колу наизменичне струје. Појам
активне снаге. Калем у колу наизменичне струје. Појам реактивне снаге. Кондензатор у колу
једносмерне струје. Пуњење и пражњење кондензатора. Кондензатор у колу наизменичне
струје.
РЕДНА ВЕЗА ЕЛЕМЕНАТА У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (14)
Редна веза отпорника и калема. Појам импедансе. Редна веза отпорника и
кондензатора. Редна веза отпорника, калема и кондензатора. Редна резонанса. Томсонов
образац. Снаге код редне везе елемената. Фактор снаге.
ПАРАЛЕЛНА ВЕЗА ЕЛЕМЕНАТА У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (3)
Паралелна веза пријемника. Појам адмитансе.
СЛОЖЕНА КОЛА (5)
Комбинована веза елемената. Решавање сложених кола помоћу првог и другог
Кирхофовог закона.
ТРАНСФОРМАТОРИ (3)
Трансформатори. Аутотрансформатори.
ТРОФАЗНИ СИСТЕМИ (11)
Симетрични трофазни систем. Генератор трофазне електромоторне силе. Веза навоја
генератора у звезду и троугао. Веза пријемника у звезду и троугао. Несиметрични трофазни
систем. Трофазни трансформатор. Снага трофазног система. Обртно магнетно поље.
Синхрони и асинхрони мотори.
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ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
(за све образовне профиле трогодишњег образовања)
I РАЗРЕД
(0+1 час недељно, 37 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (4)
Задатак и значај техничког цртања. Материјал и прибор за техничко цртање. Руковање
прибором и одржавање. Стандарди у области техничког цртања.
ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖИ (10)
Врсте и формати техничких цртежа. Димензионисање и размера цртежа. Врсте линија
у техничком цртању. Заглавља и саставнице на техничким цртежима.
Техничко писмо. Израда првог графичког рада (А4-формат) на хамеру.
ПРАВИЛА ТЕХНИЧКОГ ЦРТАЊА (4)
Котирање и мерење. Наношење кота, елементи кота.
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА (4)
Основи нацртне геометрије. Пројекција тачке и дужи. Ортогонална пројекција
геометријских тела.
КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА (15)
Општи појмови. Значај компјутерске графике. Цртање и обрада цртежа на рачунару.
Цртање електричних шема и машинских цртежа.

ЕЛЕКТРОНИКА
(за образовне профиле трогодишњег образовања, смер енергетика)
II РАЗРЕД
(2+1 час недељно, 70+35 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (2)
Кристална cтруктуpa полупроводника. Полупроводници Н и П. типа.

3

ДИОДЕ (14)
Образовање ПН соја. Директно и инверзно поларисани ПН спој. Карактеристика ПН
споја. Пробој ПН споја. Диоде. Производња диода. Усмерачке диоде. Једнострани усмерач.
Двострани усмерач. Грецов усмерач. Стабилизаторске диоде и њихова примена.
БИПОЛАРНИ ТРАНЗИСТОРИ (18)
Принцип рада транзистора на моделу са заједничким емитором. Основне компоненте
cтpујa у транзистору. Коефицијенти струјног појачања. Карактеристике транзистора.
Појачавач са заједничким емитором. Радна права и радна тачка. Еквивалентна шема
биполарног транзистора са h параметрима. Стабилизација радне тачке. Изрази за појачање
струје, напона и снаге код појачавача са заједничким емитором. Фреквенцијска
карактеристика појачавача са заједничким емитором.
Појачавач са заједничким колектором. Дарлингтонов спој.
Биполарни транзистор као прекидач.
Претварачи напона са биполарним транзисторима.
ФЕТ-ови (7)
Принцип рада фета на моделу са заједничким сорсом. Статичке карактеристике фета.
Параметри фета. Једносмерни режим рада појачавача са фетовима. Радна права и радна
тачка. Аутоматски преднапон. Појачавач са заједничким сорсом.
ТИРИСТОРИ (14)
Врсте тиристора. Триодни тиристор. Карактеристике тиристора. Триак и диак.
Побуђивање тиристора. Фазно регулисање помоћу диака и триака. Усмерачи са
тиристорима. Претварачи учестаности са тиристорима. Хлађење полупроводника; прорачун
расхладног кола.
ОСЦИЛАТОРИ (4)
РЦ осцилатори. Астабилни мултивибратори.
ОПТОЕЛЕКТРОНИКА (3)
Фотодиоде, фототранзистори и фотоотпорници.
ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОЛА У ЕНЕРГЕТИЦИ (6)
Вишетарифни системи: Аутомати за укључивање светла.
ИНТЕГРИСАНА КОЛА (2)
Монолитна и хибридна интегрисана кола.
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (35)
1. Снимање карактеристика потенциометра
2. Снимање карактеристика диода
3. Једнострани и двострани усмерач
4. Стабилизатор напона са Ценеровом диодом
5. Снимање улазних и излазних карактеристика биполарних транзистора
6. Стабилизација радне тачке и једносмерни режим рада РЦ појачавача
7. Појачавач са заједничким емитором
8. Инвертор са биополарним транзисторима
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9. Снимање излазних и преносних карактеристика фета
10. Појачавач са фетом
11. Биполарни транзистор као прекидач
12. Снимање карактеристика тиристора
13. Фазна регулација са диаком и триаком
14. Усмерач са тиристорима
15. Осцилатори
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА
(за све образовне профиле трогодишњег образовања)

II РАЗРЕД
(2+1 час недељно, 70+35 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЊА (11)
Значај мерења у електротехници. Физичке величине и систем мерних јединица.
Грешке при мерењу, апсолутна и релативна грешка, класе тачности и средња вредност мерне
величине. Домашај (мерни опсег), константа инструмената и осетљивост. Прибор за
електрична мерења (извори електричне струје, реостати и потенциометри, кондензатори
сталног и променљивог капацитета, отпорне и кондензаторске декаде, регулациони
трансформатори). Основни делови електричних инструмената (кућишта, скале, казаљке,
механизам инструмента, лежиште и спирална пера). Кретни и отпорни момент.
ИНСТРУМЕНТИ СА КРЕТНИМ КАЛЕМОМ (7)
Принцип рада и основни конструктивни делови. Амперметар, везивање у електрично
коло. Волтметар, везивање у електрично коло. Омметар. Универзални инструмент упрошћена шема и начин коришћења. Инструмент са унакрсним навојима - мегаомметар.
ЕЛЕКТРОДИНАМИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (7)
Конструкција и принцип рада. Амперметар и волтметар - основне шеме и начин рада.
Ватметар и косинусфиметар - основне шеме и начин рада. Одређивање константе ватметра.
Мерења електричне снаге ватметром у колу једносмерне и наизменичне струје. Мерење
фактора снаге U - I - W методом.
ИНДУКЦИОНИ ИНСТРУМЕНТИ (7)
Конструкција и принцип рада индукционог ватметра. Показатељ редоследа фаза.
Индукционо монофазно и трофазно бројило. Двотарифно електрично бројило.
Мерење електричне енергије монофазним и трофазним бројилом. Директна веза.
ОСЦИЛОСКОПИ (5)
Осцилоскоп. Блок шема осцилоскопа и принцип рада. Синхронизација. Подешавање
осцилоскопа. Мерење напона, учестаности и фазне разлике осцилоскопом.
ГЕНЕРАТОРИ ФУНКЦИЈА (3)
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Генератори функција: врсте и намена.
МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ (7)
Основни делови и принцип рада. Означавање и прикључивање на електричну мрежу.
Струјна клешта.
Мерење електричне енергије и снаге, струје и напона помоћу мерних трансформатора.
ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТРИ (3)
Принцип мерења једносмерног напона и струје. Принцип мерења наизменичног
напона и cтpујe.
МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ОТПОРА (8)
Мерење отпорности U-I методом и омметром. Мерење отпорности Витстоновим
мостом, у колу једносмерне и наизменичне струје. Мерење отпорности уземљења U-I
методом и Берендовом методом. Мерење отпора изолације проводника.
МЕРЕЊЕ КАПАЦИТИВНОСТИ И ИНДУКТИВНОСТИ(2)
Мерење капацитивности и индуктивности помоћу мерних мостова.
НАЛАЖЕЊЕ МЕСТА КВАРА НА КАБЛОВИМА (10)
Одређивање места квара мегаометром. Налажење места земљоспоја методом једног
омметра и методом пада напона. Одређивање места прекида методом једног омметра.
Налажење места кратког споја. Метода рефлексије импулса за одређивање места и врсте
квара на кабловима.
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (35)
1. Прикључење инструмената, мерни домашај, очитавање инструмената, табеларно
сређивање резултата, цртање дијаграма.
2. Везивање амперметра и волтметра у електрично коло, мерење струје и напона.
3. Мерење отпорности и снаге помоћу амперрметра, волтметра и ватметра.
4. Мерење отпора омметром; Мерење отпора Витстоновим мостом.
5. Регулација струје и напона помоћу променљивог отпора (реостат, односно
потенциометар).
6. Осцилоскоп, подешавање осцилоскопа.
7. Мерење учестаности и фазне разлике осцилоскопом.
8. Мерење активне снаге у трофазном равномерно оптерећеном систему методом
једног ватметра.
9. Мерење снаге у трофазном неравномерно оптерећеном систему са и без нултог
проводника методом три ватметра.
10. Мерење фактора снаге помоћу амперметра, волтметра и ватметра.
11. Мерење отпора уземљења Берендовом методом.
12. Мерење отпорности изолације проводника.
13. Одређивање врсте и налажење места квара на воду (кратак спој на воду, прекид).
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(за све образовне профиле трогодишњег образовања)

I РАЗРЕД
сви трогодишњи образовни профили
(0+4 часа недељно, 148 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
МАШИНСКА ПРАКСА (74 часа)
ЗАШТИТА НА РАДУ (6)
Основне карактеристике заштите на раду. Правилник заштите на раду. Опасности од
пожара и мере заштите. Употреба и руковање заштитним средствима.
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА (10)
Карактеристике материјала за машинску обраду (гвожђе, челик, бакар, алуминијум,
бронза). Изолациони материјали (пертинакс, крилит, гума, прешпан). Радионичке методе за
утврђивање механичких и технолошких својстава материјала (путем савијања, утискивања
куглице, брушењем итд.). Полупроизводи и производи који се користе у машинству (плоче,
лимови, траке, профили, цеви, лежајеви, итд).
РАДИОНИЧКИ АЛАТ (14)
Алат за мерење (обележивач, лењири, шестари, универзално помично мерило,
микрометар, дубиномер, чврста мерила -шаблони). Примена и одржавање алата (бушилице,
тестере, турпије, урезнице, нарезнице, чекићи, кључеви итд). Хигијена рада и мере заштите
на раду.
ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНСКИХ ОПЕРАЦИЈА (34)
Читање техничко технолошке документације. Обележавање материјала. Технолошки
поступак при обради материјала: сечењем, турпијањем, бушењем, урезивањем и
нарезивањем навоја. Организација радног места и значај хигијене рада.
ТВРДО И МЕКО ЛЕМЉЕЊЕ (10)
Алат и прибор за тврдо и меко лемљење. Поступак реализације тврдог и меког лемљења.
ЕЛЕКТРО ПРАКСА (74 часа)
А. ОПШТА ЕЛЕКТРО ПРАКСА (52)
ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЛОВАЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (4)
Правила заштите, заштитна средства, пружање прве помоћи.
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СИМБОЛИ И ОЗНАКЕ У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ (2)
АЛАТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (2)
Врста и примена алата.
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ПРОВОДНИЦИ, ОПТИЧКИ
КАБЛОВИ, АУТОКАБЛОВИ И ДИНАМО ЖИЦЕ (12)
Подела проводника, ознаке, полагање у (канале, цеви, регале на зид). Припрема крајева
(калаисање, израда окаца, постављање кабел папучица итд.), настављање проводника.
Спајање проводника са пријемницима, натикачима и утикачима. Шемирање и израда
снопића.
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ
И АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКИ ПРИБОР (24)
Утикачи и утичнице: врсте и начин монтаже. Прекидачи: врсте, монтажа и повезивање.
Осигурачи: делови, типови и начин монтаже и повезивање. Сијалична грла. Прибор
кабловских, ВТТ линија и ТТ инсталација. Израда мање електричне инсталације са горе
наведеним прибором на монтажним плочама.
УНИВЕРЗАЛНИ ИНСТРУМЕНТ (4)
Подешавање универзалног мерног инструмента и коришћење при мерењу основних
електротехничких величина (напон, струја и опор).
ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (2)
Извори једносмерне и наизменичне струје. Упознавање ученика са карактеристикама
монофазног и трофазног система наизменичне струје.
ПАСИВНИ ЕЛЕКТРИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ (4)
Отпорници и кондензатори. Ознаке, примена и утврђивање исправности. Замена и
уградња пасивних елемената у одговарајуће струјно коло.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОПШТЕ О ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА (4)
Напајање електричних инсталација, мреже ниског напона. Четворожични и трожични
системи. Задатак и врсте електричних инсталација.
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ЗАШТИТНЕ МЕРЕ (14)
Утицај електричне струје на човека. Пресудни фактори приликом струјног удара,
могућности удеса. Напон додира, заштита од опасног напона додира. Заштита од директног
додира (заштитно изоловање, преграде и кућишта, постављање ван дохвата руке). Заштита
од индиректног додира. Заштита аутоматским искључењем напајања (ТТ, ТН и ИТ систем).
Главно и допунско изједначење потенцијала. Заштита употребом уређаја класе II, заштита
постављањем у изоловане просторије. Заштита електричним одвајањем. Заштитни уређај
диференцијалне струје. Прописи за проверу исправности електричних инсталација.
УЗЕМЉЕЊЕ (4)
Врсте и намена уземљења. Врсте уземљивача. темељни уземљивач. Напон корака и
напон додира. Приближно одређивање отпора распростирања код уземљивача и провера
ефикасности заштите од напона додира.
ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (40)
Енергетски проводници. разјашњавање појмова, материјали за израду жица и
изолације. Конструкција и начин обележавања проводника. Врсте проводника и њихова
примена. Стандардни пресеци и боје за означавање жила. Дозвољено оптерећење
изолованих проводника. Пад напона. Утицај температуре, проводници и више температурне
класе.
Енергетски каблови. Примена и врсте (PP, IPO и GG каблови). Конструкција каблова.
Кабловски прибор, врсте и примена (кабловске главе, спојнице, чахуре и папучице). Начин
полагања каблова у земљу.
Инсталационе цеви. ПВЦ цеви, врсте и рад са њима. Челичне оклопљене цеви,
савитљиве челичне цеви (панцер црева).
Прикључни уређаји, врсте и примена. Прикључнице, конструкција, подела према
степену механичке заштите. Незаштићене и заштићене од прскајуће воде. Прикључнице за
грубе погоне и рад у просторијама са експлозивом. Монтажа прикључница у зид и на зид.
Утикачи, натикачи и преносне прикључнице.
Осигурачи. Улога и место постављања у инсталацији, селективна заштита. Стандардне
називне струје уметака, карактеристике реаговања и примена. Топљиви инсталациони
осигурачи (тип Д и тип Б), основне карактеристике и примена. Осигурачи велике прекидне
моћи (НВ осигурачи). Избор осигурача. Инсталациони аутоматски прекидачи, конструкција
и карактеристике реаговања. Склопке, улога у инсталацији, подела и примена.
Инсталационе склопке, подела према функцији, степену заштите и начину уградње.
Полужне склопке. гребенасте склопке, конструкција и примена. Моторне заштитне склопке.
Аутоматске склопке (контактори), конструкција и принцип рада. Примена у аутоматском
раду. Шеме веза контактора (контактор са биметалним релејем управљан склопком и
тастерима). Главне и управљачке шеме. Временски релеји. Прекидачи снаге.
Разводни ормари, табле, елементи и правила за израду и монтажу.
НАЧИН ИЗРАДЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (8)
Ручни и машински алат за извођење инсталација.
Пројекат електричних инсталација, делови и читање.
Електричне инсталације испод малтера. Инсталације на зиду. Подни канални развод.
Перфорирани носачи каблова. Сабирнички развод, врсте и примена. Главни сабирнички
развод. Електромоторни сабирнички развод. Развод за осветљење и дизалице
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ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 62 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (4)
Неопходна предзнања: физичка дејства електричне струје, Амперово правило десне
шаке, основне магнетске величине, Фарадејев оглед, проводник у магнетном пољу, Фукоове
струје, магнетни хистерезис, губитци у гвожђу.
ТРАНСФОРМАТОРИ (16)
Опис конструкције трансформатора (магнетно коло, језгро, јарам, материјал за
изоловање трансформаторских лимова).
Намоти: цилиндрични намот, колутни намот, израда намота, постављање намота на
магнетно коло, извођење веза намота и извода.
Трансформаторски суд и прибор. Хлађење трансформатора. Принцип рада
трансформатора. Однос струја и напона. Индуковани напон у навојку и навоју. Однос
преображаја. Губитци снаге у трансформатору и степен искоришћења. Трофазни
трансформатори (начин спрезања навоја и одређивање дијаграма спрезања). Паралелни рад
трансформатора. (објашњење услова исправног паралелног рада).
Приближан прорачун трансформатора мале снаге.
ЕЛЕКТРИЧНО И МАГНЕТНО КОЛО ОБРТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА (6)
Врсте индуктора (индуктор са истакнутим половима, пуни индуктор). Флукс по полу
индуктора. Теслин вишефазни индуктор. Индуковани напон у навоју једне фазе вишефазног
намота.
АСИНХРОНИ МОТОРИ (14)
Конструктивне карактеристике мотора: ротор са клизним прстеновима; краткоспојни
ротор. Кућиште мотора и хлађење. Принцип рада асинхроног мотора. Клизање, учестаност
у ротору. Губитци снаге у асинхроном мотору и степен искориштења. Пуштање у рад
асинхроног мотора и промена смера обртања. Једнофазни асинхрони мотор (принцип рада,
пуштање у рад). Мотор са расцепљеним половима. Специјалне конструкције асинхроног
мотора: асинхрони мотор са пуним (масивним ротором), асинхрони мотор са двокавезним
ротором, асинхрони двобрзински мотор.
МАШИНЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ (12)
Принцип рада машине једносмерне струје. Израз индукованог напона у индуктору
машине једносмерне струје. Израз електромагнетног момента. Врсте машине једносмерне
струје према начину побуђивања индуктора и ознаке крајева машине једносмерне струје.
Својства генератора једносмерне струје (основни појмови). Пуштање у рад, регулација
брзине и промена смера обртања мотора једносмерне струје. Посебне машине јеносмерне
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струје: машине једносмерне струје са сталним магнетом, електромашински појачивачи,
универзални комутаторни мотор, сервомотор.
СИНХРОНЕ МАШИНЕ (10)
Конструктивни састав синхроне машине: машина са пуним индуктором
(турбогенератор), машина са истакнутим половима (хидрогенератор). Принцип рада
синхроне машине. Основни услови за паралелни рад синхроних генератора. Начин рада и
својства синхроног мотора. Пуштање у рад и мерење брзине обртања синхроног мотора.
Мале синхроне машине са сталним магнетима, реактивни мотор, хистерезисни мотор,
корачни мотор, индукторни мотор.
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
РАЗВОЈ ЕЛЕКТРОТЕРМИЈЕ И ПОЈАМ ТЕМПЕРАТУРЕ (2)
МЕРЕЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА ТЕМПЕРАТУРЕ (15)
Појам и дефиниција температуре и температурске скале и јединице. Класификација
метода и уређаја за мерење температуре (биметални термометри, дилатациони термометри
са течностима, гасни термометри, отпорни термометри). Бесконтактно мерење температуре
- радиациони пирометри, селективни пирометри, регулација температуре (биметал, инвар штап, дилатациона кутија, капиларни термостати, ограничивачи температуре). Аналогни
регулатори температуре. Мултипроцесорски регулатори температуре.
ПРЕНОС ТОПЛОТЕ (4)
Пренос топлоте провођењем. Пренос топлоте струјањем. Пренос топлоте зрачењем.
ГРЕЈНА ТЕЛА, ОСОБИНЕ И ПРИМЕНА (3)
Везивање електричних грејача. Конструкциони облици грејних тела.
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗРАДУ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРИЧНО ЗАГРЕВАЊЕ (12)
Материјали - опште карактеристике. Електропроводни и електроотпорни материјали.
Електроизолациони материјали. Топлотноизолациони материјали. Конструкциони и остали
материјали.
ЕЛЕКТРИЧНИ ГРЕЈАЧИ (10)
Материјали за израду грејача. Метали велике проводности (бакар, алуминијум, сребро,
злато). Материјали велике отпорности (волфрам, молибден, платина, кантал, кобалт,
електрографит, слицијум, карбид).
Електронепроводни материјали - њихове карактеристике (лискун, стеатит, азбест,
стакло, порцелан, пирален, асвалт, бакелит). Материјали за израду контаката. Врсте, начин
израде и место примене електричних грејача (грејачи од SiC, електроотпорне соли, грејачи
од MoSi2, грејачи од електроотпорних легура).
Прорачун електричних грејача (грејне спирале).
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ТЕРМИЧКИ ПРЕКИДАЧИ (11)
Регулација снаге грејача. Регулација преклопницима. Четвороположајни прекидач.
Петоположајни прекидач. Седмоположајни прекидач. Електричне шеме прекидача за
повезивање са грејном плочом. Промена снаге и температуре на грејној плочи са термичким
прекидачем.
КВАРОВИ У РАДУ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКЕ УРЕЂАЈЕ (13)
Кварови и њихово отклањање код термичких прекидача, термостата и електричних
грејача. Примери електричних шема коришћења термичких прекидача, термостата и
електричних грејача у електричним уређајима.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 62 часова годишње)
УВОД (2)
Комбиновани пренос топлоте. Грејна тела, регулација температуре. Термички
прекидачи.
ПРИКЉУЧАК ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИХ УРЕЂАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕЋИ НА
ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ (2)
Електрична дистрибутивна мрежа као извор електричне енергије.
ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ У ДОМАЋИНСТВУ (58)
Електрични решо (делови, израда решоа, кварови и њихово отклањање).
Електричне пегле (делови, терморегулација са дијаграмом, кварови и њихово
отклањање).
Електричне грејалице (врсте,терморегулација, кварови и њихово отклањање).
Електрични бојлери (врсте, електрична шема, терморегулација, кварови и њихово
отклањање).
Електрични шпорет (врсте, делови, електрична шема, терморегулација, дијаграм
загревања пећнице, кварови и њихово отклањање).
Микроталасне пећнице (принцип рада, делови, кварови и њихово отклањање).
Електрични радијатор (врсте, делови, терморегулација, кварови и њихово отклањање).
Термоакумулационе пећи (врсте, делови, електрична шема, терморегулација, кварови
и њихово отклањање).
Електрично етажно грејање (врсте, делови, кварови и њихово отклањање).
Апарати за сушење косе (врсте, делови, кварови и њихово отклањање).
Вентилатори (врсте, делови, кварови и њихово отклањање).
Усисивачи прашине (врсте, делови, електричне шеме, кварови и њихово отклањање).
Електрични миксери (врсте, делови, електричне шеме, кварови и њихово отклањање).
Млин за кафу (врсте, делови, електричне шеме, кварови и њихово отклањање).
Електрични роштиљ (пекач) (делови, електрична шема, кварови и њихово отклањање).
Машина за прање рубља, машина за сушење рубља (врсте, механички саставни делови,
хидраулички саставни делови, електрични саставни делови, принцип рада, електричне
шеме, програматор, временски дијаграм програматора, кварови и њихово отклањање).
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Машина за прање суђа (врсте, механички саставни делови, хидраулични саставни
делови, електрични саставни делови, принцип рада, електричне шеме, програматор,
временски дијаграм програматора, кварови и њихово отклањање).
Новији апарати и уређаји који се користе у домаћинству и тенденције у њиховом
развоју.
Електрично подно и зидно грејање (врсте каблова, начин извођења и регулација
температуре).
РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставног предмета расхладни уређаји је стицање знања о расхладним уређајима
неопходним за обављање практичног рада и стицање одређених вештина.
Задаци наставе предмета су:
 упознавање са материјалима у техници хлађења;
 упознавање са принципом хлађења, принципом рада расхладних уређаја и
принципом рада делова расхладне инсталације;
 упознавање са електричном опремом и уређајима за заштиту на расхладним
уређајима;
 овладавање вештинама испитивања, пуштања у рад и коришћења техничке
документације расхладних уређаја;
 упознавање са прописима и стандардима из области расхладне технике.
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 93 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД У ТЕХНИКУ ХЛАЂЕЊА (4)
Ознаке и симболи у техници хлађења. Притисак и мерење притиска. Температура и
мерење температуре. Зависност притиска и температуре.
ИЗМЕНА ТОПЛОТЕ И МЕХАНИЧКИ РАД (5)
Измена топлоте провођењем. Измена топлоте преношењем. Измена топлоте зрачењем.
Комбинована измена топлоте. Карноов рад и Карноов кружни процес.
РАДНЕ МАТЕРИЈЕ У ТЕХНИЦИ ХЛАЂЕЊА (4)
Расхладне материје за компресорске расхладне машине. Таблице расхладних
средстава - особине и намена. Упоређивање особина расхладних средстава. Засићено стање
расхладних средстава.
ПРИНЦИПИ ХЛАЂЕЊА (5)
Принципи хлађења. Охлађивање на бази промене агрегатног стања. Охлађивање
ширењем, пригушивањем, отапањем, испаравањем и сублимацијом.
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ВРСТЕ УРЕЂАЈА ЗА ХЛАЂЕЊЕ СА УПРОШЋЕНИМ ШЕМАМА (6)
Шема и принцип рада компресорске расхладне инсталације. Каскадне везе
компресора.
КОМПРЕСОРИ (9)
Улога компресора у расхладним системима. Регулација расхладног капацитета.
Клипни компресор. Основни елементи и рад клипног компресора. Мембрански компресори.
Ротациони компресори. Двостепени компресори и двостепена компресија - улога и значај.
КОНДЕНЗАТОРИ (8)
Улога и значај кондензатора у расхладној техници. Водом хлађени кондензатори.
Кондензатори са ваздушним хлађењем. Кондензатори хлађени водом и ваздухом.
ИСПАРИВАЧИ (5)
Улога и значај испаривача у расхладној инсталацији. Испаривачи за хлађење течности.
Испаривачи за хлађење ваздуха. Измењивачи топлоте.
ВЕНТИЛИ И ЊИХОВА УЛОГА У РАСХЛАДНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА (4)
Регулациони вентили. Зауставни вентили. Сигурносни и неповратни вентили.
ДОПУНСКИ ЕЛЕМЕНТИ У РАСХЛАДНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА (2)
Одвајачи уља, ваздуха и течности. Скупљачи течности и сушачи гаса. Цевоводи и
изолација.
АУТОМАТСКА КОНТРОЛА И РЕГУЛАЦИЈА У РАСХЛАДНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА (8)
Увод у аутоматику - основни појмови. Капиларна цев као пригушни елемент.
Аутоматски експанзиони вентил. Термостатски експанзиони вентил. Магнетни вентил.
Термостати, пресостати, хумидостати.
ЕЛЕКТРОМОТОРИ У РАСХЛАДНИМ СИСТЕМИМА (6)
Улога и значај електромотора у расхладним системима. Једнофазни асинхрони мотор.
Трофазни асинхрони мотор. Заштита електромотора. Електромоторни погон.
КУЋНИ ФРИЖИДЕРИ, ЗАМРЗИВАЧИ, КЛИМА УРЕЂАЈИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ
РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ И ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ (14)
Својства и принцип рада. Испитивање исправности рада и отклањање кварова.
Руковање расхладним средствима и њихова употреба. Припрема и вакуумирање
инсталације. Пуњење инсталације расхладним средством. Употреба инструмената, уређаја
и прибора за поправку и одржавање.
ЕЛЕКТРИЧНЕ ШЕМЕ (4)
Електрична шема кућног компресорског хладњака. Електрична шема собног
климатизера. Електрична шема кућног замрзивача. Електрична шема расхладне витрине.
КВАРОВИ ПОЈЕДИНИХ ЕЛЕМЕНАТА РАСХЛАДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ЊИХОВО
ОТКЛАЊАЊЕ (9)
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Кварови и њихово отклањање. Карактеристична мерна места. Кварови компресора и
њихово отклањање. Кварови кондензатора и испаривача и њихово отклањање. Кварови у
раду аутоматике и њихово отклањање. Кварови због присуства влаге, ваздуха, уља,
нечистоће и мањка расхладног средства.
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
II РАЗРЕД
(12 часова недељно, 420 часова годишње и 60 часова у блоку)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (6)
Хигијенско техничка заштита. Правила понашања у радионици. Противпожарна
заштита. Заштита од напона додира. Пружање прве помоћи.
ПРОВОДНИЦИ (6)
Метали за израду проводника, неизоловани и изоловани проводници и њихово
дозвољено струјно оптерећење. Минимални пресеци фазних, неутралних и заштитних
проводника. Означавање изолованих проводника по ЈУС-у. Обележавање жила изолованих
проводника. Заштита проводника од прекомерних струја.
РУКОВАЊЕ УНИВЕРЗАЛНИМ ИНСТРУМЕНТОМ (6)
Мерење основних електричних величина: отпора, напона и струје. Испитивање
непрекидности
проводника.
Испитивање
исправности
осигурача,
прекидача,
трансформатора, калемова.
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (54)
Алат за извођење инсталација. Електроинсталациони материјал и прибор:
инсталационе цеви и прибор, инсталациони осигурачи, прикључни уређаји, склопке.
Заштита од електричног удара. Израда електричних инсталација. Избор осигурача. Израда
разводне табле. Електрично осветљење. Пројекат електричних инсталација. Делови
пројекта. Читање пројекта.
МЕКО ЛЕМЉЕЊЕ (18)
Рад на лемљењу проводника и електричних компоненти.
ЛЕМЉЕЊЕ ПОМОЋУ АПАРАТА ЗА ГАСНО ЗАВАРИВАЊЕ. РАД СА БАКАРНИМ
ЦЕВИМА (24)
Алат и прибор за лемљење. Упознавање апарата за гасно заваривање. Мере заштите на
раду код употребе апарата за гасно заваривање. Рад са бакарним цевима: сечење, савијање,
конусно пертловање бакарних цеви, нарезивање навоја, пресовање бакарних цеви. Спајање
бакарних цеви лемљењем. Спајање цеви прирубницама, навојним фитинзима и спојним
наврткама.
ПРЕКИДАЧИ ЗА ТЕРМИЧКЕ АПАРАТЕ (30)
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Вишеположајни прекидачи за термичке апарате. Функција прекидача, принцип рада,
место и улога у струјним колима, испитивање исправности, монтажа, демонтажа,
повезивање у струјно коло.
РЕГУЛАТОРИ ТОПЛОТЕ (24)
Врсте регулатора: биметални, капиларни, електронски. Принцип рада, испитивање
исправности, уградња и везивање у струјно коло.
МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИМ АПАРАТИМА И
УРЕЂАЈИМА (6)
Легуре као отпорни материјали, електроизолациони и топлотноизолациони
материјали.
ТЕРМИЧКИ АПАРАТИ У ДОМАЋИНСТВУ (66)
Електрични решо, електрична грејалица, електрични шпорет, плоча за кување,
електрични роштиљ (пекач), електрична пегла, термоакумулациона пећ, преливни бојлер,
бојлер под сталним притиском, проточни бојлер, апарат за кафу. Конструкциони елементи,
испитивање исправности, електрична шема, монтажа нових уређаја, монтажа, демонтажа
делова, отклањање кварова.
ЕЛЕКТРОМОТОРИ. ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ И ЗАШТИТУ
ЕЛЕКТРОМОТОРА (30)
Врсте електромотора (једнофазни и трофазни асинхрони електромотори, једнофазни
електромотори са краткоспојеном помоћном фазом, ситни синхрони електромотори,
једносмерни електромотори), делови и принцип рада. Испитивање исправности
електромотора. Одржавање електромотора у погону. Електрични осигурачи, гребенасте
склопке, тастери, магнетни и биметални окидачи, контактори и релеји (електромагнетни и
са ПТЦ отпорником), заштитне моторне склопке. Принцип рада, конструкциони елементи,
испитивање исправности. Избор елемената. Везивање у струјно коло.
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ (36)
Покретање једнофазних и трофазних асинхроних, једносмерних и колекторских
електромотора, промена смера обртања електромотора, спајање шема за управљање
електромоторима. Регулација брзине обртања електромотора.
УПОЗНАВАЊЕ МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА (30)
Основни делови и њихова функција. Демонтирање и монтирање основних делова.
Инструменти и алат за сервисирање.
УПОЗНАВАЊЕ МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ РУБЉА (24)
Основни делови и њихова функција. Демонтирање и монтирање основних делова.
Инструменти и алат за сервисирање.
УПОЗНАВАЊЕ МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СУЂА (24)
Основни делови и њихова функција. Демонтирање и монтирање основних делова.
Инструменти и алат за сервисирање.
АПАРАТИ СА ЕЛЕКТРОМОТОРИМА (36)
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Вентилатори, усисивачи прашине, електрични миксери, млинови за кафу, електричне
бушилице,брусилице, машине за млевење меса, апарати за сушење косе. Конструкциони
елементи, електрична шема, испитивање исправности, монтажа, демонтажа делова,
отклањање кварова.
Одступање од програма може да буде до 20% али мора да га одобри стручни орган
школе.
НАСТАВА У БЛОКУ (60 часова годишње)
РАД НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ
ПОГОНА (20)
РАД НА МОНТАЖИ И ДЕМОНТАЖИ ДЕЛОВА НА ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИМ
АПАРАТИМА У ДОМАЋИНСТВУ (20)
Монтажа, демонтажа делова на: електричним пеглама решоима, штедњацима ТА
пећима, бојлерима, машинама за прање и сушење рубља, и машинама за прање суђа.
РАД НА МОНТАЖИ И ДЕМОНТАЖИ ДЕЛОВА НА АПАРАТИМА СА
ЕЛЕКТРОМОТОРИМА (20)
Монтажа и демонтажа делова на вентилаторима, усисивачима прашине, млиновима за
кафу, електричним бушилицама, апаратима за сушење косе.
III РАЗРЕД
(12 часова недељно, 372 часа годишње и 90 часова у блоку)
УВОД (6)
Хигијенско техничка заштита. Правила понашања у радионици. Противпожарна
заштита. Заштита од напона додира. Пружање прве помоћи.
МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА (48)
Монтажа, демонтажа делова, повезивање електричних делова, електрична шема,
испитивање, проналажење и отклањање кварова. Машине за прање рубља са електронским
програматорима.
Одабир новог уређаја. Савети код куповине и савети за одржавање уређаја. Техничко
одржавање уређаја. Пуштање у рад нове машине.
МАШИНЕ ЗА СУШЕЊЕ РУБЉА (18)
Основни делови и њихова функција. Монтажа, демонтажа делова, повезивање
електричних делова, електрична шема, испитивање, проналажење и отклањање кварова.
Одабир новог уређаја. Савети код куповине и савети за одржавање уређаја. Техничко
одржавање уређаја.
МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ СУЂА (30)
Основни делови и њихова функција. Монтажа, демонтажа делова, повезивање
електричних делова, електрична шема, испитивање, проналажење и отклањање кварова.
Одабир новог уређаја. Савети код куповине и савети за одржавање уређаја. Техничко
одржавање уређаја.
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ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛИ У РАСХЛАДНОЈ ТЕХНИЦИ (6)
Расхладна средства: врсте, особине, мере заштите при раду са расхладним средствима.
Заштита здраве човекове околине. Мазива. Средства за сушење. Материјали у расхладним
системима (метали, неметали). Термоизолациони материјали - топлотна изолација.
Одређивање места постављања и дебљине топлотне изолације.
ЕЛЕМЕНТИ КОМПРЕСОРСКИХ РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА (30)
Расхладни компресори, кондензатори, регулациони вентили, капиларне цеви,
испаривачи, скупљачи течности, одвајачи уља, сушачи, филтери, зауставни вентили,
нивокази, цевоводи. Врсте, конструкција, принцип рада, основни делови, расклапање и
склапање делова, монтажа, демонтажа.
ИНСТРУМЕНТИ И АЛАТ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА (12)
Рад са термометрима, манометрима, вакуумметрима, апаратом за вакуумирање и
пуњење расхладне инсталације.
АУТОМАТСКА КОНТРОЛА И РЕГУЛАЦИЈА У РАСХЛАДНИМ УРЕЂАЈИМА (36)
Експанзиони органи: капиларна цев, ручни експанзиони вентил, аутоматски
експанзиони вентил, термостатски експанзиони вентил. Пресостати. Термостати. Магнетни
вентили. Неповратни вентили. Конструкција, принцип рада, основни делови, расклапање и
склапање делова, монтажа, демонтажа. Сензори, сонде, давачи. Елементи управљања.
Даљинска мерења и управљање. Основе управљања преко ПЛЦ. Повезивање у коло ПЛЦ:
сензора, сонди, давача и елемената управљања. Упознавање управљања преко
микроконтролера.
ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА ЗА РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ (30)
Електрични осигурачи, прекидачи, контактори, магнетни и биметални окидачи,
временски релеји, електрични мотори, електронски термостати. Конструкција, принцип
рада, основни делови, расклапање и склапање делова, монтажа, демонтажа, одабирање,
повезивање у електрично коло.
ЛЕМЉЕЊЕ БАКАРНИХ ЦЕВИ И ПРОФИЛА (18)
КОМПРЕСОРСКИ РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ У ДОМАЋИНСТВУ (ФРИЖИДЕРИ,
ЗАМРЗИВАЧИ, КОМБИНОВАНИ ФРИЖИДЕРИ) (60)
Основни делови и њихова функција. Електрична шема. Монтажа, демонтажа делова,
дехидрација и пуњење расхладног система, проверавање исправности рада, отклањање
кварова.
КЛИМА УРЕЂАЈИ (42)
Прозорски клима уређаји. Клима уређаји сплит систем са једном и више унутрашњих
јединица. Клима уређаји за средње и велике објекте.
Основни делови и њихова функција. Електрична шема. Клима уређаји: монтажа
цевовода и топлотне изолације, материјал за израду цевовода, методе савијања и спајања
цеви. Израда цевне мреже. Израда цевовода на зиду, таваници, носачима, стубовима.
Заштита на раду и заштита од пожара при монтажи цевовода. Монтажа, демонтажа делова,
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дехидрација и пуњење расхладног система, проверавање исправности рада, отклањање
кварова, монтажа новог уређаја. Погонске пробе расхладног уређаја. Одабир новог клима
уређаја. Савети код куповине и савети за одржавање клима уређаја. Техничко одржавање
клима уређаја, периодични прегледи. Топлотна пумпа.
КОМЕРЦИЈАЛНИ РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ (РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ, ХЛАДЊАЧЕ,
ЛЕДОМАТИ) (36)
Основни делови и њихова функција. Електрична шема. Монтажа, демонтажа делова,
дехидрација и пуњење расхладног система, проверавање исправности рада, отклањање
кварова. Погонске пробе расхладног уређаја.
Одступање од програма може да буде до 20% али мора да га одобри стручни орган
школе.
НАСТАВА У БЛОКУ (90 часова годишње)
ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИХ УРЕЂАЈА (10)
ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ МАШИНА ЗА ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ РУБЉА (15)
ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СУЂА (10)
РАД НА СЕРВИСИРАЊУ
ДОМАЋИНСТВУ (20)

КОМПРЕСОРСКИХ

РАСХЛАДНИХ

УРЕЂАЈА

У

РАД НА МОНТАЖИ И СЕРВИСИРАЊУ КЛИМА УРЕЂАЈА (15)
РАД НА МОНТАЖИ И СЕРВИСИРАЊУ КОМЕРЦИЈАЛНИХ РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА
И ХЛАДЊАЧА (20)
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
(за трогодишње образовање)
Циљ
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширива
ње и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језич
ке и функционалне писмености; проширивање и продубљивање
знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према
књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких
текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књи
жевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и
процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижев
них знања и читалачких вештина; образовање и васпитање учени
ка као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и
оплемењеног језика и укуса.
Задаци
Настава језика (знања о језику, способност служење јези
ком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:
– овладају знањима о српском књижевном језику;
– стекну вештине и способности његовог коришћења у оп
штењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом
учења, образовања и интелектуалног развоја;
– поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и
културу српског народа, националних мањина, етничких заједница
и других народа;
– унапређују културу језичког општења, у складу са поштова
њем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и
узрасне равноправности, са развијањем толеранције и уважавања
различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и дру
гих култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, раз
вијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредно
сти путем књижевности). Ученици треба да:
– упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и
дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вред
ности;
– негују и развијају читалачке компетенције и интерпретациј
ске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентатив
ним књижевним делима из историје српске и опште књижевности,
читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;





– развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафини
раног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, ствара
лачки и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вред
нују их, говоре о њима и поводом њих;
– усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
– оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељи
вање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање
свих видова агресивног и асоцијалног понашања и за развијање
самосвести и личне одговорности;
– подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према
другом;
– развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
Општи задаци. Ученици треба да:
– развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у проце
су учења и у примени стечених знања;
– развијају и негују методичност и методичка поступања при
ликом овладавања сложеним и обимним знањима;
– усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са
узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вред
ности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем
образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;
– развијају лични и национални идентитет и осећање припад
ности држави Србији;
– формирају вредносне ставове којима се чува национална и
светска културна баштина;
– буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.
I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
КЊИЖЕВНОСТ (66 часова)
I. УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (12 часова)
Природа и смисао књижевности
Појам и назив књижевности; књижевност као уметност; књи
жевност и друге уметности; усмена и писана књижевност улога
књижевне уметности у друштву; књижевност и проучавање књи
жевности, науке о књижевности: теорија, историја књижевности и
књижевна критика.
Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и до
живљавање уметничких вредности у књижевном делу.
Структура књижевног дела
Тема, мотив (мања тематска јединица); фабула и сиже; лик,
карактер, тип, наратор, писац; идеје, мисли и поруке, смисао
књижевно-уметничког дела; композиција књижевног дела (на
примерима лирског, епског и драмског дела); језик у књижевноу
метничком делу (пишчев избор и распоређивање речи), средства
уметничког изражавања.
Дела за обраду
Сунце се девојком жени – лирска народна песма
Бановић Страхиња – епска народна песма
Девојка бржа од коња – народна приповетка
Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење – умет. припов.
Софокле: Антигона – трагедија
Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања
Нобелове награде)
II. КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10 часова)
Основне информације о развоју, врстама, тематици и особе
ностима књижевности старог века.
Еп о Гилгамешу (одломак)
Хомер – Илијада (одломак – VI певање)
Библија – из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог заве
та; Јеванђеље по Матеју (Страдање и васкрсење Христово).

III. СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)
Почеци словенске писмености, значај рада Ћирила и Методи
ја и њихових ученика. Најстарија словенска писма (глагољица, ћи
рилица); старословенски језик и рецензије старословенског језика;
најстарији споменици јужнословенске културе (Башчанска плоча,
Самуилов натпис, Брижински споменик, Мирослављево јеванђе
ље); међусобне везе и утицаји писане и усмене књижевности.
Сава Немањић (Св. Сава): Житије Св. Симеона (одломак) –
Болест и смрт Св. Симеона
Јефимија: Похвала кнезу Лазару
Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
Усмено предање о Св. Сави – (народне песме, приче и леген
де – избор).
IV. НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)
Народна (усмена) књижевност: појам, битне одлике, основне
теме и мотиви, уметничка вредност и значај (синтеза).
Народна поезија и њен значај у животу и историји српског
народа.
Српска дјевојка – народна песма
Кнежева вечера – народна песма
Марко пије уз рамазан вино – народна песма
Диоба Јакшића – народна песма
Ропство Јанковић Стојана – народна песма
Бој на Мишару – народна песма
V. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (11 часова)
Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас и главни пред
ставници (појам, особености, значај).
Ф. Петрарка: Канцонијер (избор сонета)
В. Шекспир: Ромео и Јулија
Сервантес: Дон Кихот (одломак)
Ш. Менчетић: Први поглед
Џ. Држић: Горчије жалости јесу ли гди кому
М. Држић: Новела од Станца
VI. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (6 часова)
Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи
и код нас (појам, особености, значај).
И. Гундулић: Осман (одломци из I и VIII певања)
Молијер: Тврдица
VII. ЛЕКТИРА (5 часова)
Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла)
Д. Киш: Рани јади
Избор из поезије савремених песника према избору ученика
и наставника (Д. Радовић, М. Антић, Љ. Симовић и др.)
VIII. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирско, епско, драмско песништво.
Лирске („женске”) и епске (јуначке) песме. Епски јунак.
Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; једностав
нији облици епске прозе: мит, предање, бајка, прича. Житије (жи
вотопис, биографија), похвала, слово.
Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, драма
у ужем смислу речи. Фарса. Драма и позориште. Драмски јунак.
Стих и проза. Метрика, хексаметар, десетерац, цезура.
Средства уметничког изражавања
Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација,
антитеза, метафора, лирски паралализам. Симбол. Хуманизам, ре
несанса, петраркизам, барок, класицизам.

ЈЕЗИК (25 часова)
I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ
Језик као средство комуникације (основни појмови).
Основни појмови о књижевном (стандардном) језику. Његов
национални и културни значај.
II. ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ
Језик као систем знакова.
Фонетика и фонологија, глас и фонема.
Морфологија. Речи и морфеме. Творба речи.
Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица.
Лексикологија. Лексички фонд (богаћење речника, стручна
терминологија).
III. ПРАВОПИС
Основни принципи правописа српског књижевног језика. Пи
сање великог слова.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (14 часова)
I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија ре
ченице, јачина, висина тона, боја гласа, темпо изговора; пауза – ло
гичка и психолошка и њихова изражајна функција. Акценат, речи,
групе речи, реченице (смисаонице). Отклањање нестандардне ак
центуације из ученичког говора.
Изражајно читање и казивање напамет научених краћих про
зних и дијалошких текстова. Рецитовање стихова.
Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни књижев
ноуметнички језик.
II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање великог слова.
Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање
његове информативности, отклањање сувишних речи и непри
кладних израза.
Домаћи писмени задаци (читање и анализа).
Четири писмена задатка годишње.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
КЊИЖЕВНОСТ (48)
ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5)

РЕАЛИЗАМ (19)
Реализам (појам, особености, значај и главни представници)
Оноре де Балзак: Чича Горио (одломак)
Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор (одломак)
Милован Глишић: Глава шећера
Лаза Лазаревић: Ветар (одломак)
Радоје Домановић: Данга
Стеван Сремац: Зона Замфирова (одломак)
Симо Матавуљ: Поварета
Војислав Илић: Сиво, суморно небо
Силвије Страхимир Крањчевић: Мој дом
Јанко Керсник: Сељакова смрт
ЛЕКТИРА (5)
Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке
Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве
Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма;
композициона структура лирске песме; песничка слика; књижев
ноуметнички (песнички) језик: сликовност (конкретност), емоци
оналност, симболичност, преображај значења, ритмичност и хар
моничност; версификација; системи версификације; трохеј, јамб,
дактил; стих; строфа; рима.
Реалистичка приповетка и роман.
Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гротескно.
Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафо
ра, персонификација, алегорија, иронија, сарказам, асиндет, по
лисиндет, анафора, епифора, симплоха, ономатопеја, алитерација,
асонанца, игра речима.
Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац.
Лирско-епска поезија (балада, романса, поема).
ЈЕЗИК (12)
КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
Основни принципи језичке културе.
Језичка ситуација у Србији.
Принципи језичке равноправности. Језичка толеранција.
ТВОРБА РЕЧИ
Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији мо
дели за извођење именица, придева и глагола.
ЛЕКСИКОЛОГИЈА

Просветитељство (појам, особености, значај и главни пред
ставници)
Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак)
Јован Стерија Поповић: Тврдица

Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама
(синонимија; антонимија; полисемија и хомонимија; метафорична
и метонимијска значења).
Основни појмови о терминологији и стручним терминима.
Терминолошки речници.

РОМАНТИЗАМ (19)

ПРАВОПИС

Романтизам (појам, особености, значај и главни представници)
Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак)
Александар Сергејевич Пушкин: Цигани (одломак)
Хајнрих Хајне: Лорелај
Вук Стефановић Караџић: Реформатор језика и правописа,
сакупљач народних умотворина
Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)
Ђура Јакшић: Вече, Поноћ
Јован Јовановић Змај: Ђулићи и Ђулићи увеоци (избор)
Лаза Костић: Међу јавом и међ сном
Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломци)
Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића (Харач)

Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци.
Скраћенице. Растављање речи на крају ретка.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10)
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања).
Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, сажето).
Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног
текста. Уочавање језичких поступака и стилогених места књижев
ног текста (читањем и образлагањем). Дијалог у функцији обраде
текста.

Изражајно казивање напамет научених лирских песама и кра
ћих монолошких текстова. Доследно усвајање ортоепске норме и
усвајање вештине говорења.
Стилске вежбе, функционални стилови; научни стил.
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глаго
ла. Писање скраћеница.
Писмени састави: израда плана писменог састава, усавршава
ње текста; писање побољшане верзије писменог састава (уношење
нових података, отклањање безначајних појединости).
Два писмена задатка годишње.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
КЊИЖЕВНОСТ (41)
МОДЕРНА (18)
Модерна у европској и српској књижевности. (Импресиони
зам и симболизам – општи појам).
Шарл Бодлер: Албатрос
Алекса Шантић: Вече на шкољу, Моја отаџбина
Јован Дучић: Јабланови
Милан Ракић: Долап
Владислав Петковић Дис: Можда спава
Антун Густав Матош: Јесење вече
Бора Станковић: У ноћи
Бранислав Нушић: Народни посланик (одломак)
МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (18)
Српска књижевност – опште одлике и главни представници.
Душан Васиљев: Човек пева после рата
Милош Црњански: Сеобе I – одломци
Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка
Коста Рацин: Берачи дувана
Вељко Петровић: Салашар
Десанка Максимовић: Избор из поезије
Иван Горан Ковачић: Јама
ЛЕКТИРА (5)
Рабиндранат Тагора: Градинар (41)
Иво Андрић: На Дрини ћуприја (одломци)
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози.
Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства
књижевноуметничког изражавања (стилске фигуре): метонимија,
синегдоха, парадокс, алузија, апострофа, реторско питање, инвер
зија, елипса, рефрен.
Епика. Облици уметничког изражавања: причање (нарација), опи
сивање (дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог, доживље
ни говор, пишчев коментар; казивање у првом, другом и трећем лицу.
Драма. Драма у ужем смислу (особине): модерна драма, (пси
холошка, симболистичка, импресионистичка); драмска ситуација;
сценски језик (визуелни и акустични сценски знакови); публика,
глумац, глума, режија, лектор, сценограф.
ЈЕЗИК (13)
СИНТАКСА
Синтаксичке јединице: реченица у ширем смислу (комуника
тивне реченице) и реченице у ужем смислу (предикатске реченице).

Падежни систем. Појам падежног система и предлошко-паде
жних конструкција.
Конгруенција: дефиниција и основни појмови.
Систем зависних реченица: три основна типа вредности за
висних реченица (именичке, придевске и прилошке зависне рече
нице).
Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, заповед
не, жељне и узвичне реченице.
Глаголски вид и род.
Глаголска времена и глаголски начини – основни појмови.
Напоредни односи међу синтаксичким јединицама (саставни,
раставни, супротни).
ПРАВОПИС
Интерпункција.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (6)
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Казивање и рецитовање напамет научених књижевноумет
ничких текстова.
Стилистика. Функционални стилови: публицистички.
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, из
бор речи (прецизност). Појачавање и ублажавање исказа; обично,
ублажено и увећано значење речи; пренесена значења речи (фигу
ративна употреба именица, глагола и придева).
Писмене вежбе новинарска вест, чланак, извештај, интервју,
коментар и др. Приказ књижевно-сценског или филмског дела.
Увежбавање технике израде писмених састава.
Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу)
Два писмена задатка.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА
Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе
овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност из
двојено окo 60%, а за друга два (језик и култура изражавања) око
40% часова.
У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70%
часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђи
вање, вежбање и систематизовање програма.
Циљ и задаци чине целину и остварују се током три године
– систематски и континуирано – у свим предвиђеним програмскотематским подручјима и видовима рада.
Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима,
областима и темама уз примену начела поступности, корелације,
интеграције и примерености узрасту.
Садржаји програма за трогодишње средње стручне школе (I,
II и Ш разред) редуковани су у односу на садржаје програма четво
рогодишњих средњих стручних школа (I, II, Ш и IV разред).
Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сег
ментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско
и књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и
књижевности жанровски распоређених.
Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У са
држаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и
правописа.
Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у
области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој
области планиране су говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и
писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и
латиницом.
Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја
неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књи
жевности с наставницима других предмета (историје, сродних

општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима
(школским библиотекаром – медијатекаром, педагогом, психоло
гом) и органима (стручним активом и већима), родитељима уче
ника и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком
службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним
институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоско
пом, локалним новинама, радио-станицом и др.).
Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика учени
ка у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава ко
ји се користе у образовно-васпитном процесу. Због тога савремена
настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање
битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу ми
саону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одре
ђених дидактичких принципа (посебно: свесне активности уче
ника, научности, примерености, поступности, систематичности и
очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика,
метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савреме
на пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре
свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени мо
гућностима ученика, методе – дијалошка, текстуално-графичке де
монстрације и самосталних радова ученика, средства – уџбеници,
приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофо
лије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и
сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и сред
става условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима
(образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити
на једном часу српског језика и књижевности.
Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у
специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, ко
ји треба да буду опремљени у складу са нормативима за средње
стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школ
ским просторијама (библиотеци – медијатеци, читаоници, аудио
визуелној сали и сл.).
У настави српског језика и књижевности користе се одобре
ни уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од
значаја за остваривање задатака и садржаја програма овог предме
та, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално
коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.
У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне проме
не и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобал
ног и оперативног) и реализације предвиђених задатака и садржа
ја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен
је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих
стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег
фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекват
нији однос између часова обраде и других типова часова: кориго
вани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји
подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај про
учавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су
нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски
појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створе
ни су предуслови за креативно испољавање наставника и прилаго
ђавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у прак
си, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.
КЊИЖЕВНОСТ
Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија де
ла из српске и светске књижевности, која су распоређена у књи
жевноисторијском континуитету од старог века до данас.
Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање
књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло
нагло прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за
наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје
књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у историј
ском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга
преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у књи
жевноисторијска знања која су ученици понели из основне шко
ле. Та знања ће се систематизовати, проширити и продубити, чиме
ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ

књижевним делима какав захтева програм књижевности у сред
њим стручним школама.
Наставник српског језика и књижевности у средњим струч
ним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основ
ној школи стекао основна знања:
– из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карак
тер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и вр
сте; основна језичкостилска изражајна средства; усмена и писана
књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам;
структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и
позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;
– из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук,
филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филм
ског израза, филмске врсте, од синопсиса до сценарија; филм, те
левизија, књижевност (сличност и разлике).
Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних
школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује
у интерпретацији књижевног дела.
Интерпретативно-аналитички методички систем је основни
вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати
приликом упознавања ученика са изабраним књижевним делима
која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се
сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу интерпретације
као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном
делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити ин
терпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-ства
ралачки методички систем.
Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим
стручним школама повремено тражи и примену експликативног
методичког система када се мора чути наставникова реч, и то нај
чешће приликом давања информација о епохама које се проучавају,
као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може рачу
нати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о
почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и
богатог језика каквом треба да теже његови ученици).
Књижевна дела из програма лектира имају равноправан трет
ман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се
по истом методичком систему. Треба напоменути да се из лектире
која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити
сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се опредељују
ученици и наставник.
ЈЕЗИК
Програм наставе језика у средњим стручним школама кон
ципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику
као друштвеној појави и о језику као систему знакова. Циљ је да
ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште
лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна обра
зованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са
наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сег
менту општи појмови о језику. Као у уводном делу сегмента књи
жевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке
које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе
наставе – у вези са одговарајућим партијама о српском као матер
њем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем
нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која
обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној шко
ли. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за
олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да по
служе и лакшем савлађивању градива из страних језика.
Део програма књижевни језик вишеструко је значајан. Њего
вом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одго
варајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижев
нојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и
наставу о развоју књижевног језика.
У сегменту програма посвећеног организацији и функци
онисању језичког система не обрађују се само чисто граматич
ки аспекти језичког система већ се обухватају и функционални
аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи

лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексиколо
гији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би
ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и
да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.
У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на
знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међу
тим, овде није реч о простом обнављању и утврђивању раније сте
чених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и
као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно вишег при
ступа проучавању језичке организације и језичких законитости.
Веома је важно да се настава језика повеже са осталим дело
вима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингви
стичка знања која ће бити подлога за тумачење језика и стила књи
жевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал
за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава је
зика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће
лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лекси
кологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети
да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да
побољшају своје изражајне способности.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним шко
лама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, ин
тонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског и
драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде
књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, својим
читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће
елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили.
Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин
што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами
достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене
способности се даље увежбавају различитим облицима усменог из
ражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.).
Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у
наставу књижевности или примене за израду писмених састава.
У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да
наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог
састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију и дедук
цију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анали
зирати његову композицију, функцију одељака и остале елементе
(примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак
да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не об
ликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде
писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде
демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од
анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене
грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до
обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација
наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста
бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.
И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на
узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен
да свој језик и начин изражавања подеси врсти писменог састава
(излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излага
ње). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не бу
де оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да
би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну
психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не
само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом
вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежба
ња која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици
обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе
или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том
циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изра
жавања показати ученицима његове битне карактеристике, подра
зумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици
у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално на
пишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих

задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању
и овладавању одређеним врстама састава. Када је наставник стекао
утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом
писменог изражавања, утврђује час израде школског писменог за
датка. Резултати таквог поступка показују се у школском писме
ном задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усаврша
вању културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне
одређени успех, цео се процес понавља.
Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено
изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току на
ставне године (препоручује се организовање већег броја краћих
вежби с прецизно одређеним циљевима).
Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у
складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изра
жавања). По правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализи
ра задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији)
читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у
складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге
врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних – при
мерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним
обавезама).
Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један
час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изи
скују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа.
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
(за четворогодишње образовање)
Циљ
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и
продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функ
ционалне писмености; проширивање и продубљивање знања о српској
и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању,
оспособљавање за интерпретацију уметничких текстова; упознава
ње репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних
жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; про
ширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;
образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне
личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.
Задаци
Настава језика (знања о језику, способност служење јези
ком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:
– овладају знањима о српском књижевном језику;
– стекну вештине и способности његовог коришћења у оп
штењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом
учења, образовања и интелектуалног развоја;
– поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и
културу српског народа, националних мањина, етничких заједница
и других народа;
– унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем
расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различито
сти и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, раз
вијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредно
сти путем књижевности). Ученици треба да:
– упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и де
ла опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;
– негују и развијају читалачке компетенције и интерпретациј
ске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентатив
ним књижевним делима из историје српске и опште књижевности,
читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;
– развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафини
раног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, ствара
лачки и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вред
нују их, говоре о њима и поводом њих;
– усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;

– оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељи
вање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање
свих видова агресивног и асоцијалног понашања и за развијање
самосвести и личне одговорности;
– подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према
другом;
– развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
Општи задаци. Ученици треба да:
– развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у проце
су учења и у примени стечених знања;
– развијају и негују методичност и методичка поступања при
ликом овладавања сложеним и обимним знањима;
– усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са
узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вред
ности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем
образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;
– развијају лични и национални идентитет и осећање припад
ности држави Србији;
– формирају вредносне ставове којима се чува национална и
светска културна баштина;
– буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.
I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
КЊИЖЕВНОСТ (66 часова)
I. УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (12 часова)
Природа и смисао књижевности
Појам и назив књижевности; књижевност као уметност; књи
жевност и друге уметности; усмена и писана књижевност; улога
књижевне уметности у друштву; књижевност и проучавање књи
жевности, науке о књижевности: теорија, историја књижевности и
књижевна критика.
Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и до
живљавање уметничких вредности у књижевном делу.
Структура књижевног дела
Тема, мотив (мања тематска јединица); фабула и сиже; лик,
карактер, тип, наратор, писац; идеје, мисли и поруке, смисао књи
жевноуметничког дела; композиција књижевног дела (на примери
ма лирског, епског и драмског дела); језик у књижевноуметничком
делу (пишчев избор и распоређивање речи), средства уметничког
изражавања.
Дела за обраду
Сунце се девојком жени – лирска народна песма
Бановић Страхиња – епска народна песма
Девојка бржа од коња – народна приповетка
Лаза Лазаревић – Први пут с оцем на јутрење – уметн. припов.
Софокле: Антигона – трагедија
Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања
Нобелове награде)
II. КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10 часова)
Основне информације о развоју, врстама, тематици и особе
ностима књижевности старог века.
Еп о Гилгамешу (одломак)
Хомер – Илијада (одломак – VI певање)
Библија – из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог заве
та; Јеванђеље по Матеју (Страдање и васкрсење Христово).
III. СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)
Почеци словенске писмености; значај рада Ћирила и Методи
ја и њихових ученика. Најстарија словенска писма (глагољица, ћи
рилица); старословенски језик и рецензије старословенског језика;
најстарији споменици јужнословенске културе (Башчанска плоча,
Самуилов натпис, Брижински споменик, Мирослављево јеванђе
ље); међусобне везе и утицаји писане и усмене књижевности.

Сава Немањић (Св. Сава) – Житије Св. Симеона (одломак),
Болест и смрт Св. Симеона
Јефимија – Похвала кнезу Лазару
Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
Усмено предање о Св. Сави (народне песме, приче и леген
де – избор).
IV. НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)
Народна (усмена) књижевност: појам, битне одлике, основне
теме и мотиви, уметничка вредност и значај (синтеза).
Народна поезија и њен значај у животу и историји српског
народа.
Српска девојка – народна песма
Кнежева вечера – народна песма
Марко пије уз рамазан вино – народна песма
Диоба Јакшића – народна песма
Ропство Јанковић Стојана – народна песма
Бој на Мишару – народна песма
V. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (11 часова)
Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас и главни пред
ставници (појам, особености, значај).
Ф. Петрарка – Канцонијер (избор сонета)
В. Шекспир – Ромео и Јулија
Сервантес – Дон Кихот (одломак)
С. Менчетић – Први поглед
Џ. Држић – Горчије жалости јесу ли гди кому
М. Држић – Новела од Станца
VI. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (6 часова)
Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи
и код нас (појам, особеност, значај).
И. Гундулић – Осман (одломци из I и VIII певања)
Молијер – Тврдица
VII. ЛЕКТИРА (5 часова)
Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла,
певање V – Паоло и Франческа)
Д. Киш – Рани јади
Избор из поезије савремених песника према избору ученика
и наставника (Д. Радовић, М. Антић, Љ. Симовић и др.).
VIII. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевно-теоријски појмови.
Лирско, епско, драмско песништво.
Лирске („женске”) и епске (јуначке) песме. Епски јунак.
Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; једностав
нији облици епске прозе: мит, предање, бајка, прича. Житије (жи
вотопис, биографија), похвала, слово.
Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, драма
у ужем смислу речи. Фарса. Драма и позориште. Драмски јунак.
Стих и проза: Метрика, хексаметар, десетерац, цезура.
Средства уметничког изражавања
Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација,
антитеза, метафора, лирски паралелизам. Симбол. Хуманизам, ре
несанса, петраркизам, барок, класицизам.
ЈЕЗИК (25 часова)
I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ
Језик као средство комуникације (основни појмови).
Основни појмови о књижевном (стандардном) језику. Његов
национални и културни значај. Однос књижевног језика и дијале
ката. Књижевно-језичка култура и њен значај.
Српски језик (место у породици словенских језика, границе).

II. ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ

РОМАНТИЗАМ (32)

Језик као систем знакова.
Фонетика и фонологија. Гласови и фонеме. Слог. Прозодија.
Морфологија. Речи и морфеме. Врсте морфема. Морфологија
у ужем смислу (промена речи). Творба речи.
Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица.
Лексикологија. Лексеме. Лексички фонд (речник, лексика).
Граматике и речници српског језика и начин њихове употребе.

Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај,
главни представници). Поетика романтизма: однос према тради
цији и просветитељству, одлике стила, жанрова и мотивско-темат
ских тенденција, развој лирике, драме – трагедије и мешовитих
облика.
Поетика романтизма (В. Иго: „Предговор Кромвелу” – од
ломак)
Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин
(одломци)
Шандор Петефи: Слобода света
Хенрих Хајне: Лорелај
Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа (из
Предговора Српском рјечнику); лексикограф (Српски рјечник), са
купљач народних умотворина (О подјели и постању народних пје
сама); књижевни критичар и полемичар (Критика на роман „Љу
бомир у Јелисиуму”); писац – историчар, биограф (Житије Хајдук
– Вељка Петровића).
Петар Петровић Његош: Горски вијенац
Бранко Радичевић: Кад млидија‘ умрети, Ђачки растанак
Ђура Јакшић: Орао, Вече, Поноћ
Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци, Јутутунска
народна химна
Лаза Костић: Међу јавом и мед сном, Santa Maria della Salute
Иван Мажуранић: Смрт Смаил аге Ченгића
Франце Прешерн: Сонетни венац
Август Шеноа: Сељачка буна (одломак)

III. ФОНЕТИКА
Гласовни и фонолошки систем српског књижевног језика (по
нављање и утврђивање систематизације гласова и фонема и њихо
вих карактеристика).
Морфофонологија. Морфофонолошке алтернације и њихова
улога у промени и творби речи. Алтернације у српском књижев
ном језику (проширивање и утврђивање раније стечених знања).
Правописна решења.
Акценатски систем српског књижевног језика (и његово обеле
жавање). Клитике (проклитике и енклитике). Контрастирање акценат
ског система књижевног језика и регионалног дијалекта (где је то по
требно). Служење речником за утврђивање правилног акцента.
IV. ПРАВОПИС
Основни принципи правописа српског књижевног језика.
Правописи и правописни приручници (и служење њима).
Писање великог слова.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (14 часова)
I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија ре
ченице, јачина, висина тона, боја гласа, темпо изговора; пауза – ло
гичка и психолошка и њихова изражајна функција. Акценат, речи,
групе речи, реченице (смисаоница). Отклањање нестандардне ак
центуације из ученичког говора.
Изражајно читање и казивање напамет научених краћих про
зних и дијалошких текстова. Рецитовање стихова.
Коришћење звучних записа у подстицању, процени и снима
њу изражајног читања, казивања и рецитовања.
Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни књижев
но-уметнички језик.
II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање великог слова.
Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање
његове информативности, отклањање сувишних речи и непри
кладних израза.
Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу).
Четири писмена задатка годишње.
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
КЊИЖЕВНОСТ (72)

РЕАЛИЗАМ (30)
Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај,
главни представници). Поетика реализма: однос према стварно
сти, ослонац на позитивистичку слику света, доминација прозе,
обележје књижевног лика (мотивисаност, типичност, индивиду
алност) и реалистичког стила. Реализам у Европи – поетика реа
лизма (Балзак: Предговор Људској комедији – одломак). Поетика
реализма у српској књижевности (Светозар Марковић: Певање и
мишљење – одломак).
Оноре де Балзак: Чича Горио
Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор
Ги де Мопасан: Два пријатеља (новела)
Јаков Игњатовић: Вечити младожења
Милован Глишић: Глава шећера
Лаза Лазаревић: Ветар
Радоје Домановић: Данга
Стеван Сремац: Зона Замфирова
Бранислав Нушић: Народни посланик
Симо Матавуљ: Поварета
Војислав Илић: Грм, Сиво, суморно небо, Тибуло
Силвије Страхимир Крањчевић: Мојсије
Јанко Керсник: Сељакова смрт
ЛЕКТИРА (5)
Лав Николајевић Толстој: Ана Карењина или Рат и мир
Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке
Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве
Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5)

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ

Просветитељство – реформаторски покрет у Европи: култ ра
зума, прогреса, природног права, осећајности; верска толеранци
ја. Геополитички и духовни оквири српског народа (Велика сеоба
Срба). Између средњовековних и модерних појава у књижевности
(барокне тенденције, Г. Ст. Венцловић, 3. Орфелин). Књижевност
епохе просветитељства (сентиментализам, класицизам).
Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљу
ченија (I део)
Јован Стерија Поповић: Тврдица

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма;
композициона структура лирске песме; књижевноуметнички (пе
снички) језик: сликовност (конкретност), емоционалност, симбо
личност, преображај значења, ритмичност и хармоничност; вер
сификација; системи версификације; трохеј, јамб, дактил; стих;
строфа; рима.
Реалистичка приповетка и роман.

Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гро
тескно.
Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафо
ра, персонификација, алегорија, иронија, сарказам, асиндет, по
лисиндет, анафора, епифора, симплоха, ономатопеја, алитерација,
асонанца, игра речима.
Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац.
Лирско-епска поезија (балада, романса, поема).
ЈЕЗИК (20)
КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
Стандардизација (постанак и развој) књижевног језика и пра
вописа (XIX и XX век).
Књижевнојезичке варијанте. Функционални стилови.
Основни принципи језичке културе. Приручници за неговање
језичке културе (и начин њиховог коришћења).
Језичка ситуација у Србији. Принципи језичке равноправно
сти. Језичка толеранција.
МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ)
Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи.
Именице. Именичке категорије (падеж и број; род). Врсте
именица. Основно о деклинацији именица.
Придеви. Придевске категорије (род, број падеж, вид, степен,
поређења). Врсте придева. Основне карактеристике деклинације и
компарације придева.
Заменице. Именичке заменице: личне заменице; неличне
именичке заменице (заменице ко, шта итд.). Придевске заменице.
Основно о промени заменица.
Бројеви: главни и редни бројеви. Врсте главних бројева:
основни бројеви, збирни бројеви, бројне именице на -ица (двојица,
тројица итд.).
Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела
глагола по виду. Морфолошке глаголске категорије: време и начин;
лице и број (и род – код облика који разликују м., ж. и с. род); ста
ње (актив и пасив); потврдност/одричност. Основно о конјугацији
(глаголске врсте, лични и нелични облици, облици пасива).
Прилози. Врсте прилога.
Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици.
ПРАВОПИС
Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци.
Скраћенице. Растављање речи на крају ретка.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (13)
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања).
Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, са
жето).
Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног
текста. Уочавање језичких поступака и стилогених меота књижев
ног текста (читањем и образлагањем). Дијалогу функцији обраде
текста.
Изражајно казивање напамет научених лирских песама и кра
ћих монолошких текстова Доследно усвајање ортоепске норме и
усвајање вештине говорења.
Стилске вежбе, функционални стилови; научни стил.
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глаго
ла. Писање скраћеница.
Писмени састави: Израда плана писменог састава, усаврша
вање текста; писање побољшане верзије писменог састава (уноше
ње нових података, отклањање безначајних појединости).
Четири школска писмена задатка.

III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
КЊИЖЕВНОСТ (69)
МОДЕРНА (29)
Модерна у европској и српској књижевности.
Поетика модерне (импресионизам и симболизам).
Шарл Бодлер: Албатрос
Антон Чехов: Ујка Вања
Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике
Алекса Шантић: Претпразничко вече, Вече на шкољу
Јован Дучић: Залазак сунца, Јабланови
Милан Ракић: Искрена песма, Долап
Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда опава
Сима Пандуровић: Светковина
Антун Густав Матош: Јесење вече
Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв
Јован Скерлић: О Коштани
Петар Кочић: Мрачајски прото
Иван Цанкар: Краљ Бетајнове
МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (30)
Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам
особености и значај); манифести футуризма, екопресионизма и
надреализма: књижевни покрети и струје у српској књижевности
између два рата (експресионизам, надреализам, социјална књи
жевност). Ратна књижевност.
Владимир Мајаковски: Облак у панталонама
Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка
Рабиндранат Тагора: Градинар
Милутин Бојић: Плава гробница
Душан Васиљев: Човек пева после рата
Милош Црњански: Суматра, Сеобе I
Иво Андрић: Ех Роnto
Момчило Настасијевић: Туга у камену
Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка
Исак Самоковлија: Рафина авлија
Вељко Петровић: Салашар
Растко Петровић: Људи говоре
Исидора Секулић: Госпа Нола
Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви
Добриша Цесарић: Облак
Оскар Давичо: Хана (I песма)
Иван Горан Ковачић: Јама
ЛЕКТИРА (10)
Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер)
Избор из међуратне поезије (Д. Максимовић, Р. Петровић)
Ернест Хемингвеј: Старац и море
Иво Андрић: На Дрини ћуприја
Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци)
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози.
Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства
књижевноуметничког изражавања (стилске фигуре): метонимија,
синегдоха, парадокс, алузија, апострофа, реторско питање, инвер
зија, елипса, рефрен.
Епика. Облици уметничког изражавања, причање (нарација),
описивање (дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог,
доживљени говор, пишчев коментар; казивање у првом, другом и
трећем лицу.

Драма: Драма у ужем смислу (особине): модерна драма, (пси
холошка, симболистичка, импресионистичка); драмска ситуација;
сценски језик (визуелни и акустични сценски знакови); публика,
глумац, глума, режија, лектор, сценограф.
ЈЕЗИК (20)
ТВОРБА РЕЧИ
Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији мо
дели за извођење именица, придева и глагола.
Основни појмови о творби сложеница. Полусложенице. Пра
вописна решења.
ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ
И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)
Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама
(синонимија; антонимија, полисемија и хомонимија, метафоричка
и метонимијска значења).
Стилска вредност, лексика и функционални стилови; поетска
лексика, варијантска лексика, дијалектизми и регионализми, арха
изми и историзми; неологизми; жаргонизми; вулгаризми. (Повеза
ти са употребом речника).
Речи из страних језика и калкови (дословне преведенице), од
нос према њима. Речници страних речи. Разумевање најважнијих
префикса (и префиксоида) и суфикса (и суфиксоида) пореклом из
класичних језика.
Основни појмови о терминологији и терминима. Терминоло
шки речници.
Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединица
ма. Стилска вредност фразеолошких јединица. Клишеи и помодни
изрази.
СИНТАКСА
Синтаксичке јединице; реченице у ширем смислу (комуника
тивне реченице) и реченице у ужем смислу (предикатске речени
це); речи (лексеме и морфосинтаксичке речи); синтагме (именич
ке, придевске, прилошке и глаголске).
Основне конструкције (и њихови модели) предикатске рече
нице: субјекатско-предикатска конструкција, рекцијске конструк
ције (с правим и неправим објектом), копулативне и семикату
лативне конструкције (с именским и допунским предикативом).
Прилошке одредбе. Безличне реченице.
Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и апозиција.
ПРАВОПИС
Транскрипција речи из страних језика (основни принципи и
примери).
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (16)
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Казивање и рецитовање напамет научених књижевноумет
ничких текстова.
Стилистика. Функционални стилови: публицистички.
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, из
бор речи (прецизност). Појачавање и ублажавање исказа; обично,
ублажено и увећано значење речи; пренесена значења речи (фигу
ративна употреба именица, глагола и придева).
Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, извештај, интер
вју, коментар и др. Приказ књижевно-сценског или филмског дела.
Увежбавање технике израде писмених састава.
Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу).
Четири писмена задатка.

IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 90 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (10)
Смисао и задаци проучавања књижевности
Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижев
ности (стваралачки, продуктивни и теоријски однос према књи
жевној уметности).
Читалац, писац и књижевно дело. Рецепцијски (прималачки)
однос према књижевности.
Дела за обраду
Васко Попа: Каленић
Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор)
Бранко Миљковић: Поезију ће сви писати
Бранко Ћопић: Башта сљезове боје
Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба (одломци)
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ (35)
Битна обележја и најзначајнији представници европске и срп
ске књижевности. Албер Ками: Странац
Луис Борхес: Чекање (кратка прича)
Самјуел Бекет: Чекајући Годоа
Стеван Раичковић: Камена успаванка
Миодраг Павловић: Реквијем
Весна Парун: Ти која имаш невиније руке
Блажо Конески: Везиља
Едвард Коцбек: Речи умиру
Иво Андрић: Проклета авлија
Меша Селимовић: Дервиш и смрт
Михајло Лалић: Лелејска гора
Добрица Ћосић: Корени, Време смрти
Александар Тишма: Употреба човека
Антоније Исаковић: Кроз грање небо
Ранко Маринковић: Руке (новела)
Данило Киш: Енциклопедија мртвих
Душан Ковачевић: Балкански шпијун
ЛЕКТИРА (15)
Виљем Шекспир: Хамлет
Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна или Браћа Карамазови
Милорад Павић: Хазарски речник
Избор из светске лирике ХХ века (Одн, Сезар, Превер, Па
стернак, Ахматова, Цветајева, Бродски, Сенгор, Сајферс).
Избор из савремене српске књижевности (Б. Пекић, М. Бећ
ковић и др.).
Избор књижевних критика и есеја (И. Секулић, Б. Михајло
вић, П. Цаџић, М. Павловић, Н. Милошевић, С. Лукић).
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирика. Лирско изражавање; стваралачке могућности посре
довања језика између свести и збиље; асоцијативно повезивање
разнородних појмова; сугерисање; подстицање и упућивање; чи
таочева рецепција; јединство звукова, ритмова, значења и смисла.
Епика: Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког де
ла: објективно и субјективно приповедање; фиктивни приповедач;
померање приповедачког гледишта; свезнајући приповедач; ток све
сти; уметничко време; уметнички простор; начело интеграције.
Типови романа: роман лика, простора, степенасти, прстена
сти, паралелни; роман тока свести; роман – есеј; дефабулизиран
роман.
Драма: Структура и композиција драме; антидрама, антијунак.
Драма и позориште, радио, телевизија, филм. Путопис. Есеј.
Књижевна критика

ЈЕЗИК (20)
СИНТАКСА
Падежни систем. Појам падежног система и предлошко-па
дежних конструкција. Основе именичке, придевске и прилошке
вредности падежних односно предлошко-падежних конструкција.
Предлошки изрази.
Конгруенција: дефиниција и основни појмови; граматичка и
семантичка конгруенција.
Систем зависних реченица. Три основна типа вредности за
висних реченица (именичке, придевске и прилошке зависне рече
нице). Главне врсте зависних реченица: изричне (са управним и
неуправним говором), односне, месне; временске, узрочне, услов
не, допусне, намерне, поредбене и последичне. Везнички изрази.
Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, заповед
не, жељне и узвичне реченице.
Основни појмови о негацији.
Глаголски вид.
Глаголска времена и глаголски начини – основни појмови.
Временска и модална значења личних глаголских облика: презен
та, перфекта, крњег перфекта, аориста, имперфекта, плусквампер
фекта, футура, футура другог, кондиционала (потенцијала) и импе
ратива. Глаголски прилози. Инфинитив.
Напоредне конструкције (координација). Појам напоредног
односа. Обележавање напоредног односа. Главни типови напоред
них конструкција: саставне, раставе, супротне, искључне, закључ
не и градационе.
Распоређивање синтаксичких јединица (основни појмови).
Информативна актуализација реченице и начини њеног обележа
вања (основни појмови). Комуникативна кохезија.
ПРАВОПИС
Интерпункција.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10)
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Реторика; разговор, кратак монолог. Говор. Однос између го
ворника и аудиторија. Вежбе јавног говорења пред аудиторијом
(употреба подсетника, импровизовано излагање; коришћење ми
крофона).
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Стилистика: Функционални стилови: административно-по
словни стил (молба, жалба, пословно писмо).
Облици писменог изражавања: приказ, осврт, расправа, књи
жевне паралеле, есеј.
Правопис: интерпункција (вежбања).
Домаћи писмени задаци сложенијих захтева (читање и анали
за на часу).
Четири писмена задатка годишње.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА
Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе
овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност из
двојено окo 60%, а за друга два (језик и култура изражавања) око
40% часова.
У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70%
часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђи
вање, вежбање и систематизовање програма.
Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири годи
не – систематски и континуирано – у свим предвиђеним програм
ско-тематским подручјима и видовима рада.
Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима,
областима и темама уз примену начела поступности, корелације,
интеграције и примерености узрасту.

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сег
ментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско
и књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и
књижевности жанровски распоређених.
Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У са
држаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и
правописа.
Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у
области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој
области планиране су говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и
писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и
латиницом.
Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја
неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књи
жевности с наставницима других предмета (историје, сродних оп
штестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима
(школским библиотекаром – медијатекаром, педагогом, психоло
гом) и органима (стручним активом и већима), родитељима уче
ника и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком
службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним
институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоско
пом, локалним новинама, радио-станицом и др.).
Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика учени
ка у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава ко
ји се користе у образовно-васпитном процесу. Због тога савремена
настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање
битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу ми
саону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одре
ђених дидактичких принципа (посебно: свесне активности уче
ника, научности, примерености, поступности, систематичности и
очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика,
метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савреме
на пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре
свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени мо
гућностима ученика, методе – дијалошка, текстуално-графичке де
монстрације и самосталних радова ученика, средства – уџбеници,
приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофо
лије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и
сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и сред
става условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима
(образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити
на једном часу српског језика и књижевности.
Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у
специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, ко
ји треба да буду опремљени у складу са нормативима за средње
стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школ
ским просторијама (библиотеци – медијатеци, читаоници, аудио
визуелној сали и сл.).
У настави српског језика и књижевности користе се одобре
ни уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од
значаја за остваривање задатака и садржаја програма овог предме
та, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално
коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.
У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне проме
не и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобал
ног и оперативног) и реализације предвиђених задатака и садржа
ја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен
је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих
стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег
фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекват
нији однос између часова обраде и других типова часова: кориго
вани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји
подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај про
учавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су
нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски
појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створе
ни су предуслови за креативно испољавање наставника и прилаго
ђавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у прак
си, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.

КЊИЖЕВНОСТ
Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија де
ла из српске и светске књижевности, која су распоређена у књи
жевноисторијском континуитету од старог века до данас.
Од историјског континуитета одступа се само у поглављу
увод у проучавање књижевног дела у I разреду и проучавање књи
жевног дела у IV разреду, као и у поглављу лектира.
Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање
књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло
нагло прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за
наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје
књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у историј
ском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга
преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у књи
жевноисторијска знања која су ученици понели из основне шко
ле. Та знања ће се систематизовати, проширити и продубити, чиме
ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ
књижевним делима какав захтева програм књижевности у сред
њим стручним школама.
Наставник српског језика и књижевности у средњим струч
ним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основ
ној школи стекао основна знања:
– из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карак
тер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и вр
сте;основна језичкостилска изражајна средства; усмена и писана
књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам;
структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и
позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;
– из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук,
филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филм
ског израза, филмске врсте, од синопсиса до сценарија; филм, те
левизија, књижевност (сличност и разлике).
Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних
школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује
у интерпретацији књижевног дела.
Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у
IV разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање
слојевитије структуре књижевноуметничког дела и књижевних ме
тодологија.
Интерпретативно-аналитички методички систем је основни
вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати
приликом упознавања ученика са изабраним књижевним делима
која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се
сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу интерпретације
као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном
делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити ин
терпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-ства
ралачки методички систем.
Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим
стручним школама повремено тражи и примену експликативног
методичког система када се мора чути наставникова реч, и то нај
чешће приликом давања информација о епохама које се проучавају,
као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може рачу
нати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о
почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и
богатог језика каквом треба да теже његови ученици).
Књижевна дела из програма лектира имају равноправан трет
ман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се
по истом методичком систему. Треба напоменути да се из лектире
која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити
сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се опредељују
ученици и наставник.
ЈЕЗИК
Програм наставе језика у средњим стручним школама кон
ципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о јези
ку као друштвеној појави и о језику као систему знакова. Циљ је
да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и оп
ште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана
са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у
сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и
на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента
књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и на
уке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе
наставе – у вези са одговарајућим партијама о српском као матер
њем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем
нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која
обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној шко
ли. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за
олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да по
служе и лакшем савлађивању градива из страних језика.
Део програма књижевни језик (први и други разред) више
струко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну
знања и изграде одговарајуће ставове о српском књижевном јези
ку и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део
програма укључује и наставу о развоју књижевног језика.
У сегменту програма посвећеног организацији и функци
онисању језичког система не обрађују се само чисто граматички
аспекти језичког система већ се обухватају и функционални аспек
ти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингви
стике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији (која
се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици
стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би
развили правилан однос према разним појавама у лексици.
У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на
знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међу
тим, овде није реч о простом обнављању и утврђивању раније сте
чених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и
као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно вишег при
ступа проучавању језичке организације и језичких законитости.
Веома је важно да се настава језика повеже са осталим дело
вима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингви
стичка знања која ће бити подлога за тумачење језика и стила књи
жевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал
за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава је
зика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће
лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лекси
кологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети
да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да
побољшају своје изражајне способности.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним
школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције,
интонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског и
драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде
књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, својим
читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговара
јуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици
уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на
тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова на
стоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове
врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим обли
цима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање,
реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непо
средно се укључује у наставу књижевности или примене за израду
писмених састава.
У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да
наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог
састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију и дедук
цију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анали
зирати његову композицију, функцију одељака и остале елементе
(примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак
да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не об
ликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде
писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде
демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од

анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене
грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до
обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација
наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста
бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.
И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на
узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен
да свој језик и начин изражавања подеси врсти писменог састава
(излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излага
ње). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не бу
де оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да
би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну
психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не
само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом
вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежба
ња која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици
обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе
или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том
циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изра
жавања показати ученицима његове битне карактеристике, подра
зумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици
у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално на
пишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих
задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању
и овладавању одређеним врстама састава. Када је наставник стекао
утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом
писменог изражавања, утврђује час израде школског писменог за
датка. Резултати таквог поступка показују се у школском писме
ном задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усаврша
вању културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне
одређени успех, цео се процес понавља.
Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено
изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току на
ставне године (препоручује се организовање већег броја краћих
вежби с прецизно одређеним циљевима).
Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у
складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изра
жавања). По правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализи
ра задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији)
читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у
складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге
врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних – при
мерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним
обавезама).
Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један
час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изи
скују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа.
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле трогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставе српског као нематерњег језика јесте образовање
и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности;
да ученици овладају овим језиком у оквиру предвиђених језичких
садржаја и лексике; стекну вештине, умења и способности његовог
коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изража
вању, приликом учења, образовања; да упознају елементе културе
народа који говоре српским језиком и да се тако оспособе за зајед
ничко учешће у разним видовима друштвеног и културног живота.
Задаци наставе српског као нематерњег језика су да ученици:
– овладају стандардним језиком у оквиру 1000/1200/ нових ре
чи и израза укључујући и најферквентнију стручну терминологију;
– даље развијају способности за разумевање усменoг излагања;
– развију способност за самостално усмено изражавање у
складу са граматичким правилима стандардног српског језика;
– развијају способност за разумевање текстова различитог
жанра писаних језиком и стилом на вишем нивоу у односу на прет
ходни степен;

– даље усавршавају способност за коректно (правилно) пи
смено изражавање;
– упознају дела писана на српском језику из савремене књи
жевности, као и језички приступачна дела из ранијих епоха;
– развијају интересовања за даље учење овог језика;
– усаглашено са исходима учења, као и усклађено са узрастом
и способностима ученика, развијају знања и функционалне вешти
не које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном
раду и у свакодневном животу;
– развијају способности вербалног комуницирања на српском
језику, као и невербалног комнуницирања, са циљем да се оспосо
бе за тимски рад;
– стекну способност за употребу савремених комуникацио
них технологија на српском језику;
– стекну способност за праћење и разумевање медија (радио,
телевизија, филм) на српском језику.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ТЕМАТИКА
Школа: из живота и рада ученика; нови наставни предмети;
основна терминологија из друштвених наука.
Из живота младих: забавни и спортски живот.
Културни живот: из културе (садашњост, прошлост); ка
рактеристични обичаји у прошлости у ближој и широј околини; о
животу и раду најистакнутијих научника и уметника са подручја
Србије; радио и ТВ-емисије из културе; значајније културне мани
фестације.
Друштвени и привредни живот: актуелна збивања у земљи;
савремена открића.
Комуникативне функције: исказивање (не)расположења,
изненађења, забринутости, (не)задовољства, разочарања, чуђења,
прекора, физичких тегоба, (не)пожељности и присуства неке особе
на неком месту; убеђивање, опраштање.
ЈЕЗИК
Фонетика
Вокалски и консонантски систем стандардног језика.
Акценат: квантитет и квалитет акцентованих слогова; ди
стрибуција акцента; акцентогене речи, енклитике и проклитике.
Морфологија
Врсте речи: критеријуми за поделу речи на врсте: речи са де
клинацијом; речи са конјугацијом.
Обележавање рода у стандардном језику код именица и оста
лих врста које имају обележје рода.
Деклинациони облици: промена именица; сингуларија и плу
ралија тантум; промена личних заменица; заменичко-придевска
промена.
Глаголи: обележавање лица, броја и рода; глаголски вид, гла
голски род; глаголи с морфемом СЕ.
Творба речи
Изведене и сложене речи (улога префикса и суфикса у творби
речи).
Правопис
Утврђивање правописних правила у промени и творби речи.
РАД НА ТЕКСТУ
(11 текстова у току школске године)
Вук Стефановић Караџић: О народним певачима
Стеван Раичковић: Прва зарада дрвене Марије
Бранислав Нушић: Сумњиво лице (одломак)
Лаза Лазаревић: На бунару

Јован Јовановић Змај: О, погледај звезде јасне (из Ђулића)
Војислав Илић: Зимско јутро
Мирослав Антић: Расејани дечаци
Ђура Јакшић: На Липару
Борислав Михајловић Михиз: Фаул
Михајло Пупин: Од пашњака до научника
По Дејану Медаковићу: Паја Јовановић
Избор из народне прозе (пословице, загонетке, питалице)
Еро и кадија
Немушти језик
Избор из савремене прозе, научно-популарне литературе,
омладинске штампе
Користити и текстове других жанрова у складу са тематиком.
ГОВОРНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
лога.

Вежбе разумевања саслушаног или прочитаног текста, дија

Давање комплекснијих одговора на постављено питање и по
стављање питања.
Репродуковање у основним цртама саслушаног или написа
ног текста, дијалога.
Рад на литерарном тексту; репродуковање садржине; анализа
теме, места и времена догађаја, ликова, описа, идеје и др.
Причање о самостално одабраној теми на основу сачињеног
плана.
Обавештавање и извештавање о актуелним догађајима и зби
вањима уз давање најосновнијих података.
Разговор о прочитаним текстовима, ТВ-емисијама и другим
темама у оквиру предвиђене тематике.
Описивање слике, фотографије и сл.
После усменог савладавања предвиђених облика изражавања
увежбавати одговарајуће облике у писаној форми.
Један писмени задатак у току школске године.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ТЕМАТИКА
Школа: различита занимања људи, основне информације о
одређеним занимањима; основна терминологија из природних нау
ка; ваннаставне активности ученика.
Из живота младих: млади код нас и у свету; достигнућа младих
(млади таленти и др.); научнопопуларне теме; слободно време младих.
Културни живот: из културе (садашњост и прошлост), на
родно и уметничко стваралаштво; карактеристични обичаји уже и
шире средине; значајни културни споменици; научне институције;
штампа (врсте, рубрике).
Друштвени и привредни живот: актуелна збивања код нас и
у свету; најзначајнији догађаји из историје Србије.
Комуникативне функције: исказивање симпатије, компли
мента, захвалности, савета, (не)допадања, одушевљења, претпо
ставке, наде, саосећања и др.; изражавање и усаглашавање ставо
ва; упозорење, подстицање, доказивање.
ЈЕЗИК
Синтакса
Падежни систем. Независни и зависни падежи. Независни
падежи, падежне конструкције с предлозима, падежи обавезно
праћени детерминаторима.
Субјекат – једна реч, субјекатски скуп. Предикат – једна реч,
предикатски скуп. Објекат – једна реч, објекатски скуп, објекатска
реченица. Атрибут – једна реч, скуп речи, атрубутска реченица.
Исказивање места, времена, начина, узрока, намере/услова/.
Основна значења глаголских облика: презент, перфекат/аорист,
имперфекат, плусквамперфекат, футур I, футур II, императив, потен
цијал, инфинитив, глаголски придеви, глаголски прилози.
Правопис.
Писање зареза.

РАД НА ТЕКСТУ
(10 текстова у току школске године)

ру)

Иво Андрић: На Дрини ћуприја (одломци)
Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира (одломак)
Бранислав Нушић: Госпођа министарка (одломак)
Милутин Бојић: Плава гробница
Милован Глишић: Прва бразда
Десанка Максимовић: Тражим помиловање (песма по избо

Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)
Симо Матавуљ: Пилипенда
Борисав Станковић: У ноћи
Народна балада: Смрт Омера и Мериме
Народне приповетке: Девојка и кнез Јово, Девојка цара над
мудрила
Александар Поповић: Развојни пут Боре Шнајдера
Избор из савремене поезије, научно-популарне литературе,
штампе за младе.
Користити и текстове других жанрова у складу са тематиком.
ГОВОРНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Вежбе разумевања саслушаног/прочитаног текста или дија
лога. Постављање питања (наставник – ученик; ученик – ученик)
ради провере разумевања прочитаног или саслушаног текста, дија
лога. Репродуковање саслушаног/прочитаног текста или дијалога.
Рад на литерарном тексту: репродуковање садржине; анализа теме,
места и времена догађаја, ликова, описа, идеје и др; језичко-стил
ска анализа.
Обавештавање и извештавање о актуелним догађајима и зби
вањима.
Разговор и дискусија о прочитаним текстовима, заједнички
погледаним ТВ емисијама, филмским и позоришним представама
и другим темама у оквиру тематике предвиђене у програму.
Коментарисање чланака из омладинске, дневне и недељне
штампе.
Коментарисање и анализа квалитета изражавања ученика.
Репортажа у вези са предвиђеним темама.
Вођење састанка на основу припреме.
После усменог овладавања предвиђеним облицима изражава
ња увежбавати одговарајуће облике у писаној форми, као и писање
резимеа прочитаног/одслушаног текста, писање молбе, записника.
Један писмени задатак у току школске године.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
ТЕМАТИКА
Школа: образовни систем и могућности даљег школова
ња; стручни предмети, пракса у школи, у привреди и др.; основна
стручна терминологија.
Из живота младих: слободно време (хоби, спорт) и свако
дневни живот младих.
Културни живот: из културе (садашњост и прошлост), нај
значајније културне институције уже и шире средине (позоришта,
музеји, библиотеке, галерије); новинско-издавачке куће (редакција,
припрема новина); позоришне и биоскопске представе, концерти,
изложбе; актуелна збивања из области културе.
Друштвени и привредни живот: актуелна збивања у земљи
и свету; савремени проблеми света (исхрана, очување животне
околине, образовање); савремена средства комуницирања и начин
комуницирања.
ЈЕЗИК
Фонетика
Мелодија реченице. Улога интонације у изражавању. Емоцио
нална обојеност исказа.

Творба речи
Основни творбени модели. Деривација: суфиксална, префик
сална, суфиксално-префиксална творба речи, творба сложеница.
Композиција.
Деминутиви, хипокристици, пејоративи, аугментативи.
Синтакса
Исказивање поређења (компаратив + ... суперлатив и друге
конструкције).
Исказивање количине (прилози, бројеви, прилог + прилог,
именица + именица; неутрализација прецизности: два – три, десе
так; предлог + број и др.
Синонимичност глаголских времена. Синонимичност глагол
ских начина.
Конгруенција у роду и броју (граматичка). Логичка конгруен
ција у роду и броју.
Структура синтаксичких јединица (синтагма и реченица; про
ста реченица; сложена реченица). Непотпуне реченице.
Лексикологија
Основне карактеристике лексике стандардног језика. Сино
ними, хомоними, антоними.
Језици у контакту.
Језички контакти и међујезички утицаји српског и језика на
ционалних мањина у области лексике, калкирање.
РАД НА ТЕКСТУ
(10 текстова у току школске године)
Радоје Домановић: Мртво море (одломак)
Иво Андрић: Прича о кмету Симану (одломак)
Милорад Павић: Предео сликан чајем (одломак)
Данило Киш: Башта, пепео (одломак)
Петар Кочић: Кроз мећаву (одломак)
Александар Тишма: Вере и завере (одломак)
Растко Петровић: Људи говоре (по избору)
Народна песма: Смрт војводе Пријезде
Десанка Максимовић: Слово о љубави (по избору)
Алекса Шантић: Моја отаџбина
Милан Ракић: Долап
Народна песма: Ропство Јанковић Стојана
Избор из савремене поезије и прозе, научно-популарне лите
ратуре, омладинске штампе
Користити и текстове других жанрова у складу са тематиком.
ГОВОРНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Разговор о прочитаним текстовима, о актуелним догађајима у
оквиру предвиђене тематике уз укључивање више учениика у ди
јалог.
Рад на литерарном тексту: репродуковање садржине: анализа
теме, места и времена догађаја, ликова, описа, идеје и др., језичкостилска анализа.
Краћи приказ самостално погледане биоскопске и позоришне
представе.
Репортажа у вези са предвиђеним темама.
Анализа квалитета излагања ученика.
Вођење састанка, дискусије.
После усменог овладавања предвиђеним облицима изражава
ња увежбавати одговарајуће облике у писаној форми, као и писање
аутобиографије, теза за дискусију, резимеа саслушаног монолога.
Један писмени задатак у току школске године.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Активно владање српским језиком изузетно је значајно за
остваривање циљева образовања и васпитања, односно за пости
зање његових општих исхода. У том смислу, у целокупном про
цесу образовања и васпитања ученика чији матерњи језик није

српски, посебну улогу има настава српског као нематерњег јези
ка. Од успешности ове наставе у великој мери зависи способност
ученика да се укључе у ширу друштвену заједницу, њихова ефи
касна комуникација с говорним представницима већинског језика,
мотивација за учење и могућност даљег школовања, стручног уса
вршавања, запошљавања, као и формирање става према већинском
народу и другим народима и њиховим културним особеностима. У
настави српског као нематерњег језика тежи се постизању адитив
не двојезичности, која непосредно доприноси развоју и поштова
њу језичке и културне равноправности, толеранције и уважавању
различитости.
Наставни програм српског као нематерњег језика за средњу
школу представља продужетак програма основне школе и обезбе
ђује континуитет наставе овог предмета. Стога је неопходно да се
наставник упозна са садржајем програма предмета српски као не
матерњи језик за основну школу.
Концепција програма српског као нематерњег језика заснива
се на синтези релевантних научних сазнања из лингвистике, пси
холингвистике, социолингвистике, теорије комуникације и других
научних дисциплина које су у вези са учењем језика. За успешну
примену овог програма неопходно је да наставник буде упознат
са савременим приступима и достигнућима из методике наставе
страног језика и методике наставе матерњег језика.
С обзиром на то да је основни циљ наставе овога предмета
продуктивно овладавање српским језиком и оспособљавање уче
ника за комуникацију у свакодневним ситуацијама, организација
ове наставе треба да се, првенствено, базира на принципима кому
никативног приступа у усвајању и учењу језика. С тим у складу,
приоритет има практична употреба језика и овладавање функцио
налним знањима. Осим општег регистра елемената српског језика
(лексичког, граматичког и комуникативног), потребно је у наставу
укључити и специфичности језика струке (стручну терминологију,
елементе функционалног стила струке и специфичне комуникатив
не јединице) да би се ученици оспособили за комуникацију о тема
ма у оквирима одабраног стручног профила.
Програм за српски као нематерњи језик распоређен је у че
тири основне области: тематика, рад на тексту, говорно и писме
но изражавање и језик. Оне се међусобно допуњују и прожимају.
Предвиђене тематске области, дате у одељку тематика, реализују
се и приликом обраде текстова из лектире, на часовима говорног и
писменог изражавања, а могу бити укључене и на часовима јези
ка. Оптимално је да се укупан фонд часова равномерно распореди
на часове рада на тексту (18–22), говорног и писменог изражава
ња (18–22), језика (18–22), понављања, систематизације и провере
знања (5–10 часова).
У настави је потребно адекватну пажњу посветити развијању
сва четири основна вида језичке делатности: разумевању говора,
говорењу, читању и писању. Усмене делатности (разумевање го
вора и говорење), као примарне и присутне у сваком акту језичке
делатности, треба да претходе писменим делатностима (читању и
писању) и треба им посветити више времена. Међу комплексним
језичким делатностима највећи акценат ставља се на оспособљава
ње за дијалог, односно интеракцију у којој се смењују иницирање
и реакција у оквиру комуникативног чина.
Наставу језика (граматике) треба организовати као средство
учења употребе језика, без нефункционалног учења граматичких
правила и парадигми. Граматичке елементе треба презентовати и
увежбавати у контексту, у реалним говорним ситуацијама. Да би се
постигла очекивана језичка компетенција, неопходно је организо
вати различите типове језичких вежби усмерених на стварање на
вика правилне употребе граматичких категорија. Категоријама ко
је ученици немају у свом матерњем језику, или које представљају
разлику у односу на ситуацију у њиховом језику, треба посветити
више вежби и више времена. Ученике треба подстицати и на уоча
вање сличности и разлика српског и матерњег језика, али и ширих,
културолошких карактеристика, које се одражавају и у језику.
Штиво у настави српског као нематерњег језика има више
струку функцију. Оно даје основу за разговор о разноврсним те
мама кроз који се увежбава ново језичко градиво и нова лексика,

чиме се култура изражавања ученика подиже на виши ниво. Тек
стови су основ и за упознавање културе народа који говоре овим
језиком. Наставник има могућност да прави избор у складу са по
требама, могућностима и интересовањима ученика. Одабрани тек
стови треба да обухвате целокупну тематику предвиђену програ
мом. Поред аутентичних књижевних текстова, у настави треба да
буду заступљени и текстови других функционалних стилова (раз
говорни, научнопопуларни, новинарски, административни...) да би
ученици стекли способност разликовања и адекватне примене од
говарајућих форми изражавања. У складу са стручним профилом,
наставник треба да обезбеди и адекватне текстове с тематиком из
струке. За потребе обраде садржаја из граматике треба предвидети
и текстове чија је основна сврха илустровање појединачних делова
језичког система. Ти текстови могу бити конструисани или аутен
тични и морају бити засићени језичком појавом која се увежбава
или изучава.
У сваком сегменту наставе треба тежити томе да ученици бу
ду активни и мотивисани за рад. Овоме доприноси правилан ода
бир метода и методских поступака, усклађених с наставним садр
жајем, темом, узрастом, интересовањима и предзнањем ученика.
Ученике треба стављати у ситуацију да питају, закључују, откри
вају, анализирају, систематизују, односно треба их подстицати на
самосталност у стицању знања и вештина. Улога наставника у
наставном процесу и даље је веома битна, али је она у већој ме
ри усмерена на припрему, организацију наставног процеса и коор
динирање рада ученика. Припремајући се за час наставник осми
шљава приступ градиву, одабира и конструише вежбе у складу са
циљем и задацима часа, опредељује се за примену одговарајућих
наставних средстава, припрема дидактички материјал. Располо
живо време распоређује економично и рационално, водећи рачу
на о томе да теоријску страну обраде градива сведе на меру која
обезбеђује његову практичну примену. Већи део времена треба
одвојити за увежбавање предвиђених садржаја путем разноврсних
граматичких, лексичких и комуникативних вежби, а потребно је,
периодично, организовати и посебне часове обнављања и система
тизације градива.
Ниво знања ученика из основне школе, у погледу овладано
сти српским језиком, веома је различит. Зато настава српског као
нематерњег језика не може бити једнообразна и у њој се морају
уважавати различите могућности и потребе ученика различитих
средина и различитих матерњих језика. Она мора обезбедити ин
дивидуално напредовање ученика у савладавању језичких и ко
муникативних вештина, што подразумева достизање различитих
нивоа исхода зависно од конкретних могућности. Ово се постиже
диференцијацијом и инидивидуализацијом наставе путем разли
читих облика рада, као што су индивидуални, групни, и рад у па
ровима. Овакав приступ подразумева да се различитим ученицима
могу задавати различита задужења и задаци.
Домаћи задаци у настави овог предмета имају значајну улогу
јер омогућавају ученицима више контакта са српским језиком, што
је нарочито важно у хомогеним срединама где српски језик није
присутан у свакодневном животу. Циљ домаћих задатака најчешће
је увежбавање и утврђивање градива обрађеног на часу, погодни
су за писмено вежбање усмено обрађеног садржаја, али повреме
но треба задати и задатак који ће бити припрема за обраду новог
градива. Могуће је, и препоручљиво, да се индивидуализација и
диференцијација остварује и задавањем различитих домаћих зада
така различитим ученицима.
Наставу нематерњег језика треба повезати са наставом јези
ка ученика, али и са свим другим предметима. Посебан значај има
повезивање са стручним предметима. Успостављање корелације
међу предметима и коришћење искустава и знања која су учени
ци стекли на матерњем језику доприносе економичности и ефи
касности ове наставе. Ученике треба систематски навикавати и на
самостално долажење до информација, коришћење граматичких
приручника, речника и других извора.
Редовно праћење и вредновање напредовања ученика омо
гућава увид у степен усвојености градива и скреће пажњу на
евентуалне проблеме и празнине у знању. На основу тих сазнања

наставник усмерава даљи рад и планира наставу. Облици провера
вања и оцењивања ученичких постигнућа зависе од природе гра
дива на које је усмерено. С обзиром на комуникативну усмереност
наставе овог предмета, проверавање и оцењивање знања, умења и
навика не сме да се сведе на тестове и писмене задатке. Акценат
мора бити стављен на говорну делатност при чему се не смеју за
немарити ни рецептивне делатности (разумевање говора и разуме
вање прочитаног текста). Ученике треба оспособљавати и за објек
тивно вредновање сопственог рада и рада других ученика. Оцена
треба да буде одраз стечених знања, способности и формираних
навика, али и активности и залагања ученика. Објективно и реално
оцењивање има значајну васпитну и подстицајну улогу и доприно
си остваривању како циљева наставе овог предмета, тако и општих
циљева образовања и васпитања.
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставе српског као нематерњег језика јесте образовање
и васпитање ученика као слободне, креативне и културне лично
сти; да ученици овладају овим језиком у оквиру предвиђених је
зичких садржаја и лексике; стекну вештине, умења и способности
његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом
изражавању, приликом учења, образовања; да упознају елементе
културе народа који говоре српским језиком и да се тако оспособе
за заједничко учешће у разним видовима друштвеног и културног
живота.
Задаци наставе српског као нематерњег језика су да ученици:
– овладају стандардним језиком у оквиру 1300/1700/ нових ре
чи и израза укључујући и најферквентнију стручну терминологију;
– даље развијају способности за разумевање усменoг излагања;
– развијају способност за самостално усмено изражавање у
складу са граматичким правилима стандардног српског језика;
– развију способност за разумевање текстова различитог жан
ра писаних језиком и стилом на вишем нивоу у односу на претход
ни степен;
– даље усавршавају способност за коректно (правилно) пи
смено изражавање;
– упознају дела писана на српском језику из савремене књи
жевности, као и језички приступачна дела из ранијих епоха;
– развијају интересовања за даље учење овог језика;
– усаглашено са исходима учења, као и усклађено са узрастом
и способностима ученика, развијају знања и функционалне вешти
не које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном
раду и у свакодневном животу;
– развијају способности вербалног комуницирања на српском
језику, као и невербалног комнуницирања, са циљем да се оспосо
бе за тимски рад;
– стекну способност за употребу савремених комуникацио
них технологија на српском језику;
– стекну способност за праћење и разумевање медија (радио,
телевизија, филм) на српском језику.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ТЕМАТИКА
Школа: из живота и рада ученика; нови наставни предмети,
основна терминологија из друштвених наука.
Из живота младих: забавни и спортски живот.
Културни живот: из културе (садашњост, прошлост); карак
теристични обичаји у ближој околини; о животу и раду најистак
нутијих српских научника и уметника са подручја Србије; радио и
ТВ-емисије из културе; значајније културне манифестације.
Друштвени и привредни живот: актуелна збивања у земљи;
савремена открића.
Комуникативне функције: исказивање (не)расположења,
изненађења, забринутости, (не)задовољства, разочарења, чуђења,

прекора, физичких тегоба, (не)пожељности и присуства неке особе
на неком месту; убеђивање, опраштање.
ЈЕЗИК
Фонетика
Вокалски и консонантски систем стандардног језика. (Ди
стрибуција фонема).
Акценти: квантитет и квалитет акцентованих слогова; ди
стрибуција акцента; акцентогене речи, енклитике и проклитике.
Морфологија
Основни појмови из морфологије: морфема; коренске и афик
салне морфеме, аломорфи, суплетивни аломорфи. Врсте речи;
критеријуми за поделу речи на врсте; речи са деклинацијом, речи
са конјугацијом.
Обележавање рода у стандардном језику код именица и оста
лих врста које имају обележје рода.
Деклинациони облици: промена именица, сингуларија и плура
лија тантум, промена личних заменица, заменичко-придевска проме
на, промена бројева. Диференцијална улога прозодије у деклинацији.
Глаголи. Указивање на најкарактеристичније морфолошке
особености: обележавање лица, броја и рода. Глаголски вид. Гла
голски род. Глаголи с морфемом СЕ.
Глаголске основе: презентска и инфинитивна.
Неправилни глаголи.
Безлични (инфинитни) глаголски облици.
Систем личних (финитних) глаголских облика. (Диференци
јална улога прозодије у конјугацији).
Правопис
Утврђивање правописних правила у промени и творби речи.
РАД НА ТЕКСТУ
(11 текстова у току школске године)
Вук Стефановић Караџић: О народним певачима
Стеван Раичковић: Прва зарада дрвене Марије
Бранислав Нушић: Сумњиво лице (одломак)
Лаза Лазаревић: На бунару
Јован Јовановић Змај: О, погледај звезде јасне (из Ђулића)
Војислав Илић: Зимско јутро
Мирослав Антић: Расејани дечаци
Ђура Јакшић: На Липару
Иво Андрић: Мост на Жепи
Борислав Михајловић Михиз: Фаул
Михајло Пупин: Од пашњака до научника
По Дејану Медаковићу: Паја Јовановић
Избор из народне прозе (пословице, загонетке, питалице)
Еро и кадија
Немушти језик
Избор из савремене прозе, научно-популарне литературе,
омладинске штампе
Користити и текстове других жанрова у складу са тематиком.
ГОВОРНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
лога.

Вежбе разумевања саслушаног или прочитаног текста, дија

Давање комплекснијих одговора на постављено питање и по
стављање питања.
Репродуковање у основним цртама саслушаног или написа
ног текста, дијалога.
Рад на литерарном тексту: репродуковање садржине; анализа
теме, места и времена догађаја, ликова, описа, идеје и др.; језичкостилска анализа.
Причање о самостално одабраној теми на основу сачињеног
плана. Обавештавање и извештавање о актуелним догађајима и
збивањима уз давање најосновнијих података.

Разговор о прочитаним текстовима, ТВ-емисијама и другим
темама у оквиру предвиђене тематике.
Описивање слике, фотографије и сл.
После усменог савладавања предвиђених облика изражавања
увежбавати одговарајуће облике у писаној форми.
Један писмени задатак у току школске године.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ТЕМАТИКА
Школа: различита занимања, основне информације о одре
ђеним занимањима; основна терминологија из природних наука;
ваннаставне активности ученика.
Из живота младих: млади код нас и у свету; достигнућа мла
дих (млади таленти и др.); научнопопуларне теме; слободно време
младих.
Културни живот: из културе (садашњост и прошлост), на
родно и уметничко стваралаштво; карактеристични обичаји уже и
шире средине; значајни културни споменици; научне институције;
штампа (врсте, рубрике).
Друштвени и привредни живот: актуелна збивања код нас и
у свету; најзначајнији догађаји из историје.
Комуникативне функције: исказивање симпатије, компли
мента, захвалности, савета, (не)допадања, одушевљења, претпо
ставке, наде, саосећања и др.; изражавање и усаглашавање ставо
ва; упозорење, подстицање, доказивање.
ЈЕЗИК
Синтакса
Падежни систем. Независни и зависни падежи. Независни
падежи, падежне конструкције с предлозима, падежи обавезно
праћени детерминаторима.
Субјекат – једна реч, субјекатски скуп. Предикат – једна реч,
предикатски скуп. Објекат – једна реч, објекатски скуп, објекатска
реченица. Атрибут – једна реч, скуп речи, атрубутска реченица.
Исказивање места, времена, начина, узрока, намере/услова/.
Основна значења глаголских облика: презент, перфекат/ао
рист, имперфекат, плусквамперфекат, футур I, футур II, императив,
потенцијал, инфинитив, глаголски придеви, глаголски прилози.
Правопис.
Писање зареза.
РАД НА ТЕКСТУ
(10 текстова у току школске године)
Иво Андрић: На Дрини ћуприја (одломци)
Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира (одломак)
Бранислав Нушић: Госпођа министарка (одломак)
Милутин Бојић: Плава гробница
Милован Глишић: Прва бразда
Десанка Максимовић: Тражим помиловање (песма по избору)
Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)
Симо Матавуљ: Пилипенда
Борисав Станковић: У ноћи
Народна балада: Смрт Омера и Мериме
Народне приповетке: Девојка и кнез Јово, Девојка цара над
мудрила
Александар Поповић: Развојни пут Боре Шнајдера
Избор из савремене поезије, научно-популарне литературе,
штампе за младе
Користити и текстове других жанрова у складу са тематиком.
ГОВОРНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Вежбе разумевања саслушаног/прочитаног текста или ди
јалога. Постављање питања (наставник – ученик; ученик – уче
ник) ради провере разумевања прочитаног или саслушаног текста,

дијалога. Репродуковање саслушаног/прочитаног текста или дија
лога. Рад на литерарном тексту: репродуковање садржине; анализа
теме, места и времена догађаја, ликова, описа, идеје и др; језичкостилска анализа.
Обавештавање и извештавање о актуелним догађајима и зби
вањима.
Разговор и дискусија о прочитаним текстовима, заједнички
погледаним ТВ-емисијама, филмским и позоришним представама
и другим темама у оквиру тематике предвиђене у програму.
Коментарисање чланака из омладинске, дневне и недељне
штампе.
Коментарисање и анализа квалитета изражавања ученика. Ре
портажа у вези са предвиђеним темама.
Вођење састанка на основу припреме.
После усменог овладавања предвиђеним облицима изражава
ња увежбавати одговарајуће облике у писаној форми, као и писање
резимеа прочитаног/одслушаног текста, писање молбе, записника.
Један писмени задатак у току школске године.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ТЕМАТИКА
Школа: образовни систем и могућности даљег школова
ња; стручни предмети, пракса у школи, у привреди и др.; основна
стручна терминологија.
Из живота младих: слободно време (хоби, спорт) и свако
дневни живот младих.
Културни живот: из културе (садашњост и прошлост), нај
значајније културне институције уже и шире средине (позоришта,
музеји, библиотеке, галерије); новинско-издавачке куће (редакција,
припрема новина); позоришне и биоскопске представе, концерти,
изложбе; актуелна збивања из области културе.
Друштвени и привредни живот: актуелна збивања у земљи
и свету; савремени проблеми света (исхрана, очување животне
околине, образовање); савремена средства комуницирања и начин
комуницирања.
ЈЕЗИК

Језици у контакту
Језички контакти и међујезички утицаји српског и језика на
ционалних мањина у области лексике, калкирање.
РАД НА ТЕКСТУ
(10 текстова у току школске године)
Радоје Домановић: Мртво море (одломак)
Иво Андрић: Прича о кмету Симану (одломак)
Милорад Павић: Предео сликан чајем (одломак)
Данило Киш: Башта, пепео (одломак)
Петар Кочић: Кроз мећаву (одломак)
Александар Тишма: Вере и завере (одломак)
Растко Петровић: Људи говоре (по избору)
Народна песма: Смрт војводе Пријезде
Десанка Максимовић: Слово о љубави (по избору)
Алекса Шантић: Моја отаџбина
Милан Ракић: Долап
Народна песма: Ропство Јанковић Стојана
Избор из савремене поезије и прозе, научно-популарие лите
ратуре, омладинске штампе
Користити и текстове других жанрова у складу са тематиком.
ГОВОРНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Разговор о прочитаним текстовима, о актуелним догађајима у
оквиру предвиђене тематике уз укључивање више учениика у ди
јалог.
Рад на литерарном тексту: репродуковање садржине: анализа
теме, места и времена догађаја, ликова, описа, идеје и др., језичкостилска анализа.
Крађи приказ самостално погледане биоскопске и позоришне
представе.
Репортажа у вези са предвиђеним темама.
Анализа квалитета излагања ученика.
Вођење састанка, дискусије.
После усменог овладавања предвиђеним облицима изражава
ња увежбавати одговарајуће облике у писаној форми, као и писање
аутобиографије, теза за дискусију, резимеа саслушаног монолога.
Један писмени задатак у току школске године.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)

Фонетика
Мелодија реченице. Улога интонације у изражавању. Емоцио
нална обојеност исказа.
Творба речи
Основни творбени модели. Деривација: суфиксална, префик
сална, суфиксално-префиксална творба речи, творба сложеница.
Композиција.
Деминутиви, хипокристици, пејоративи, аугментативи.
Синтакса
Исказивање поређења (компаратив + ... суперлатив и друге
конструкције).
Исказивање количине (прилози, бројеви, прилог + прилог,
именица + именица; неутрализација прецизности: два-три, десе
так; предлог + број и др.
Синонимичност глаголских времена. Синонимичност глагол
ских начина.
Конгруенција у роду и броју (граматичка). Логичка конгруен
ција у роду и броју.
Структура синтаксичких јединица (синтагма и реченица; про
ста реченица; сложена реченица). Непотпуне реченице.
Лексикологија
Основне карактеристике лексике стандардног језика. Сино
ними, хомоними, антоними.

ТЕМАТИКА
Школа: актуелне теме из живота и рада ученика; рад са даро
витим ученицима; ученичка пракса и струка; најзначајнија оства
рења из струке код нас и у свету; стручна терминологија; могућно
сти даљег школовања и рада у струци.
Из живота младих: ваншколске активности младих и њихо
во учешће у друштвеном животу; лична интересовања.
Културни живот: савремена породица; најзначајније култур
не институције из уже и шире заједнице; значајни културни дога
ђаји године; научници и уметници добитници значајних признања
из Србије; значајнији догађаји из културне прошлости Србије.
Друштвени и привредни живот: екологија, значајна тури
стичка места; нове технологије.
ЈЕЗИК
Синтакса
Персонална и имперсонална реченица /Типови имперсонал
них реченица/.
Сложена реченица. Зависна и независна реченица.
Сложене реченице (одредбене, допунске, атрибутске).
Уметнуте реченице.
Поредак реченица.
Пасивне конструкције (с трпним придевом и морфемом се).

Лексикологија
Једнозначне и вишезначне речи.
Позајмљивање речи из страних језика и њихова адаптација /
суфикси и префикси страног порекла/.
Архаизми. Историцизми. Дијалектизми. Провинцијализми.
Неологизми. Варваризми. Професионализми.
Фразеолошки изрази.
Језици у контакту
Језички контакти и међујезички утицаји српског и језика на
ционалних мањина у области синтаксе.
Правопис
Управни и неуправни говор. (Доследно указивање на право
писна решења.)
РАД НА ТЕКСТУ
(8 текстова у току школске године)
Вељко Петровић: Салашар
Иво Андрић: Травничка хроника (одломак)
Милош Црњански: Сеобе I (одломак)
Меша Селимовић: Сјећања (одломак о наставницима)
Исидора Секулић: Растанак (одломак)
Милован Витезовић: Шешир господина Вујића (одломак)
Влада Булатовића – ВИБ: из Будилника
Војислав Лубарда: Вазнесење (одломак)
Слободан Селенић: избор из прозе
Васко Попа: Врати ми моје крпице
Исак Самоковлија: Носач Самуел (одломак)
Душко Радовић: афоризми
Добрица Ћосић: Корени
Душан Ковачевић: Балкански шпијун
Савремени роман (по избору)
Избор из научно-популарне литературе и омладинске штампе.
Користити и текстове других жанрова у складу са тематиком.
ГОВОРНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Излагање у дужој монолошкој форми о ТВ – емисији, био
скопској, позоришној представи и другим темама у оквиру пред
виђене тематике.
Рад на литерарном тексту: репродуковање садржине: анализа
теме, места и времена догађаја, ликова, описа, идеје и др.; језичкостилска анализа.
Дискусија којом се решава актуелан проблем. /Критички ос
врт на дискусију.
Анализа квалитега излагања ученика.
После усменог овладавања предвиђених облика изражавања
увежбавати одговарајуће облике у писаној форми.
Један писмени задатак у току школске године.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Активно владање српским језиком изузетно је значајно за
остваривање циљева образовања и васпитања, односно за пости
зање његових општих исхода. У том смислу, у целокупном про
цесу образовања и васпитања ученика чији матерњи језик није
српски, посебну улогу има настава српског као нематерњег јези
ка. Од успешности ове наставе у великој мери зависи способност
ученика да се укључе у ширу друштвену заједницу, њихова ефи
касна комуникација с говорним представницима већинског језика,
мотивација за учење и могућност даљег школовања, стручног уса
вршавања, запошљавања, као и формирање става према већинском
народу и другим народима и њиховим културним особеностима. У
настави српског као нематерњег језика тежи се постизању адитив
не двојезичности, која непосредно доприноси развоју и поштова
њу језичке и културне равноправности, толеранције и уважавању
различитости.
Наставни програм српског као нематерњег језика за сред
њу школу представља продужетак програма основне школе и

обезбеђује континуитет наставе овог предмета. Стога је неопход
но да се наставник упозна са садржајем програма предмета српски
као нематерњи језик за основну школу.
Концепција програма српског као нематерњег језика заснива
се на синтези релевантних научних сазнања из лингвистике, пси
холингвистике, социолингвистике, теорије комуникације и других
научних дисциплина које су у вези са учењем језика. За успешну
примену овог програма неопходно је да наставник буде упознат
са савременим приступима и достигнућима из методике наставе
страног језика и методике наставе матерњег језика.
С обзиром на то да је основни циљ наставе овога предмета
продуктивно овладавање српским језиком и оспособљавање уче
ника за комуникацију у свакодневним ситуацијама, организација
ове наставе треба да се, првенствено, базира на принципима кому
никативног приступа у усвајању и учењу језика. С тим у складу,
приоритет има практична употреба језика и овладавање функцио
налним знањима. Осим општег регистра елемената српског језика
(лексичког, граматичког и комуникативног), потребно је у наставу
укључити и специфичности језика струке (стручну терминологију,
елементе функционалног стила струке и специфичне комуникатив
не јединице) да би се ученици оспособили за комуникацију о тема
ма у оквирима одабраног стручног профила.
Програм за српски као нематерњи језик распоређен је у че
тири основне области: тематика, рад на тексту, говорно и писме
но изражавање и језик. Оне се међусобно допуњују и прожимају.
Предвиђене тематске области, дате у одељку тематика, реализују
се и приликом обраде текстова из лектире, на часовима говорног и
писменог изражавања, а могу бити укључене и на часовима јези
ка. Оптимално је да се укупан фонд часова равномерно распореди
на часове рада на тексту (18–22), говорног и писменог изражава
ња (18–22), језика (18–22), понављања, систематизације и провере
знања (5–10 часова).
У настави је потребно адекватну пажњу посветити развијању
сва четири основна вида језичке делатности: разумевању говора,
говорењу, читању и писању. Усмене делатности (разумевање го
вора и говорење), као примарне и присутне у сваком акту језичке
делатности, треба да претходе писменим делатностима (читању и
писању) и треба им посветити више времена. Међу комплексним
језичким делатностима највећи акценат ставља се на оспособљава
ње за дијалог, односно интеракцију у којој се смењују иницирање
и реакција у оквиру комуникативног чина.
Наставу језика (граматике) треба организовати као средство
учења употребе језика, без нефункционалног учења граматичких
правила и парадигми. Граматичке елементе треба презентовати и
увежбавати у контексту, у реалним говорним ситуацијама. Да би се
постигла очекивана језичка компетенција, неопходно је организо
вати различите типове језичких вежби усмерених на стварање на
вика правилне употребе граматичких категорија. Категоријама ко
је ученици немају у свом матерњем језику, или које представљају
разлику у односу на ситуацију у њиховом језику, треба посветити
више вежби и више времена. Ученике треба подстицати и на уоча
вање сличности и разлика српског и матерњег језика, али и ширих,
културолошких карактеристика, које се одражавају и у језику.
Штиво у настави српског као нематерњег језика има више
струку функцију. Оно даје основу за разговор о разноврсним те
мама кроз који се увежбава ново језичко градиво и нова лексика,
чиме се култура изражавања ученика подиже на виши ниво. Тек
стови су основ и за упознавање културе народа који говоре овим
језиком. Наставник има могућност да прави избор у складу са по
требама, могућностима и интересовањима ученика. Одабрани тек
стови треба да обухвате целокупну тематику предвиђену програ
мом. Поред аутентичних књижевних текстова, у настави треба да
буду заступљени и текстови других функционалних стилова (раз
говорни, научнопопуларни, новинарски, административни...) да би
ученици стекли способност разликовања и адекватне примене од
говарајућих форми изражавања. У складу са стручним профилом,
наставник треба да обезбеди и адекватне текстове с тематиком из
струке. За потребе обраде садржаја из граматике треба предвидети
и текстове чија је основна сврха илустровање појединачних делова

језичког система. Ти текстови могу бити конструисани или аутен
тични и морају бити засићени језичком појавом која се увежбава
или изучава.
У сваком сегменту наставе треба тежити томе да ученици бу
ду активни и мотивисани за рад. Овоме доприноси правилан ода
бир метода и методских поступака, усклађених с наставним садр
жајем, темом, узрастом, интересовањима и предзнањем ученика.
Ученике треба стављати у ситуацију да питају, закључују, откри
вају, анализирају, систематизују, односно треба их подстицати на
самосталност у стицању знања и вештина. Улога наставника у
наставном процесу и даље је веома битна, али је она у већој ме
ри усмерена на припрему, организацију наставног процеса и коор
динирање рада ученика. Припремајући се за час наставник осми
шљава приступ градиву, одабира и конструише вежбе у складу са
циљем и задацима часа, опредељује се за примену одговарајућих
наставних средстава, припрема дидактички материјал. Располо
живо време распоређује економично и рационално, водећи рачу
на о томе да теоријску страну обраде градива сведе на меру која
обезбеђује његову практичну примену. Већи део времена треба
одвојити за увежбавање предвиђених садржаја путем разноврсних
граматичких, лексичких и комуникативних вежби, а потребно је,
периодично, организовати и посебне часове обнављања и система
тизације градива.
Ниво знања ученика из основне школе, у погледу овладано
сти српским језиком, веома је различит. Зато настава српског као
нематерњег језика не може бити једнообразна и у њој се морају
уважавати различите могућности и потребе ученика различитих
средина и различитих матерњих језика. Она мора обезбедити ин
дивидуално напредовање ученика у савладавању језичких и ко
муникативних вештина, што подразумева достизање различитих
нивоа исхода зависно од конкретних могућности. Ово се постиже
диференцијацијом и инидивидуализацијом наставе путем разли
читих облика рада, као што су индивидуални, групни, и рад у па
ровима. Овакав приступ подразумева да се различитим ученицима
могу задавати различита задужења и задаци.
Домаћи задаци у настави овог предмета имају значајну улогу
јер омогућавају ученицима више контакта са српским језиком, што
је нарочито важно у хомогеним срединама где српски језик није
присутан у свакодневном животу. Циљ домаћих задатака најчешће
је увежбавање и утврђивање градива обрађеног на часу, погодни
су за писмено вежбање усмено обрађеног садржаја, али повреме
но треба задати и задатак који ће бити припрема за обраду новог
градива. Могуће је, и препоручљиво, да се индивидуализација и
диференцијација остварује и задавањем различитих домаћих зада
така различитим ученицима.
Наставу нематерњег језика треба повезати са наставом јези
ка ученика, али и са свим другим предметима. Посебан значај има
повезивање са стручним предметима. Успостављање корелације
међу предметима и коришћење искустава и знања која су учени
ци стекли на матерњем језику доприносе економичности и ефи
касности ове наставе. Ученике треба систематски навикавати и на
самостално долажење до информација, коришћење граматичких
приручника, речника и других извора.
Редовно праћење и вредновање напредовања ученика омогу
ћава увид у степен усвојености градива и скреће пажњу на евенту
алне проблеме и празнине у знању. На основу тих сазнања настав
ник усмерава даљи рад и планира наставу. Облици проверавања и
оцењивања ученичких постигнућа зависе од природе градива на
које је усмерено. С обзиром на комуникативну усмереност наста
ве овог предмета, проверавање и оцењивање знања, умења и нави
ка не сме да се сведе на тестове и писмене задатке. Акценат мора
бити стављен на говорну делатност при чему се не смеју занема
рити ни рецептивне делатности (разумевање говора и разумевање
прочитаног текста). Ученике треба оспособљавати и за објективно
вредновање сопственог рада и рада других ученика. Оцена треба
да буде одраз стечених знања, способности и формираних навика,
али и активности и залагања ученика. Објективно и реално оце
њивање има значајну васпитну и подстицајну улогу и доприноси
остваривању како циљева наставе овог предмета, тако и општих
циљева образовања и васпитања.

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле трогодишњег образовања)
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА
Циљ и задаци
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним
вештинама и развијање способности и метода учења страног је
зика; развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика,
његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање
општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења;
развијање способности за самостално, аутономно учење, траже
ње, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа
према другим језицима и културама, као и према сопственом јези
ку и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање
на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функ
ционисању страног и матерњег језика.
Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним
школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која
је неопходна да се страни језик користи ради информисаности и
оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом
и писаном облику.
Задаци наставе страног језика су да ученици:
– буду оспособљени да у школској и ван школској свакоднев
ници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференци
рано и сходно ситуацији;
– продубљују и проширују комуникативне способности и
постављају основе за то да страни језик функционално користе и
после завршетка свог образовања (током студија, у будућем послу
или даљем образовању);
– стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да
уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;
– буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразу
мевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и не
вербалне комуникације у складу са специфичностима језика који
уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостал
но, учење другог и трећег страног језика;
– до краја трећег разреда средње стручне школе савладају пр
ви страни језик до нивоа Б1 према Заједничком европском оквиру.
Напомена:
Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама ва
рирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и чи
тање) бити на предвиђеном нивоу, док се за продуктивне вештине
(говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду
за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно).
Комуникативне функције:
1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално,
специфично по регионима)
3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бро
јева итд.
4. Давање једноставних упутстава и команди
5. Изражавање молби и захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Исказивање просторних и временских односа
11. Давање и тражење информација и обавештења
12. Описивање и упоређивање лица и предмета
13. Изрицање забране и реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и обавезности
21. Исказивање сумње и несигурности

Тематика
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Општа тематика
Из живота младих: забавни и спортски живот.
Породица и друштво: средства јавног информисања; просла
ве, празници.
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чи
ји се језик учи: значајни привредни и културни центри; примери
људске солидарности; из живота и рада познатих људи.
Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком
полугодишту.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Општа тематика
Из живота младих: дружење, слободно време.
Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у
разним ситуацијама.
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чи
ји се језик учи: природна блага; нове технологије и њихова приме
на; збивања у свету.
Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком
полугодишту.
Стручна тематика (од 20 до 50 одсто од укупног годишњег
фонда часова)
Различити типови текстова у настави (шематски прикази,
упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала,
хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији је
садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, из
вештаји, каталози, програми сајамских активности и сл) треба да
обухватају следећу тематику везану за струку:
– Материјали, средства, сировине, препарати, намирнице;
– Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти,
опрема;
– Припрема, производња, процес рада, пружање услуга, пако
вање, складиштење и контрола производа;
– Прописана документација везана за струку;
– Мере заштите и очувања радне и животне средине;
– Праћење новина у области струке;
– Пословна комуникација на страном језику релевантна за
струку.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
– Ред речи у реченици. Место директног и индиректног објекта.
– Слагање времена
I know that he likes/liked/will like you.
– Неуправни говор
а) изјаве са променом глаголског времена
(уводни глагол у једном од прошлих времена)
„I‘ll come as soon as I can”. He said that he would come as soon
as he could.
б) питања са променом реда речи и променом глаголског вре
мена
(уводни глагол у једном од прошлих времена)
Yes/no questions
„Can you swim?” He asked if I could swim.

–„WH”.
„Where do you live?” He asked where I lived.
– погодбене реченице
– реалне
I‘ll come if I can.
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Одређени члан уз називе планинских венаца, имена земаља,
река, мора и океана
the Alps, the USA, the Thames, the Adriatic, the Atlantic
– Одређени члан уз називе музичких инструмената
Не plays the piano.
– Нулти члан уз називе континената, земаља, језера, поједи
начних планина и острва, уз називе празника – America, Scotland,
Lake Michigan, Ben Nevis, Greenland, May Day
– Члан уз називе новина и часописа – Vogue, The New York
Times
2. Именице
Множима најчешћих сложеница
grandfather, armchair, sportsman и др.
3. Заменички облици
а) Заменице
– Присвојне заменице (разумевање)
The coat is hers.
– Неодређене заменице – somebody, something; anybody,
anything
Somebody is knocking at the door. He didn‘t see anything.
б) Детерминатори
– Упитни детерминатори
What films do you like? Whose son is he?
– Одрични детерминатор no
There‘s no water in the glass. He has no friends.
4. Придеви
Неправилно поређење
He is better than Paul. Who is the best basketball player in your
class?
5. Бројеви
Четири рачунске радње
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
– Време и аспект глагола – обнављање
– The Past Perfect Tense
She had left before I came.
– The Past Continuous Tense (разумевање);
за истицање дужег трајања једне прошле радње у односу на
другу прошлу радњу
They were having tea when the light went out.
– Непотпуни глаголи should, would
You should see the doctor. Would you close the door, please?
– Пасивне конструкције ca директним и индиректним објек
том (без формалног претварања актива у пасив и обратно)
The book was given to her. She was given a nice present.
2. Прилози
Поређење прилога
fast-faster-fastest; cleverly-more cleverly-most cleverly
IV. ОРТОГРАФИJA
Писање великих слова.
V. ТВОРБА РЕЧИ
Најчешћи префикси и суфикси за творбу придева
im-, ir-, un-; -able, -full, -less и др.
VI. ЛЕКСИКОЛОГИJA
Најчешћи идиоми и фразе

VII. ЛЕКСИКОГРАФИЈА
Употреба двојезичних речника
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
Сложена реченица
а) номинална
They all know that she won‘t do it again.
б) временска
She‘ll come back as soon as she can.
в) намерна
He divided the paper so that Mary could have the last page.
г) релативна
The boy who/that was here yesterday is my cousin.
The fish which/that I ate this morning wasn‘t good. (Обратити
пажњу на контактне реченице)
Погодбене реченице
Погодбена потенцијална реченица (Р)
If I had the time, I would go to the cinema.
Скраћивање клауза (P)
а) временских клауза
(As I was) Coming home I met an old friend of mine.
б) релативних клауза
The man (who is) sitting next to her is my best friend.
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Обновити научене употребе члана
– Неодређени члан уз имена занимања и у изразима за коли
чину и време
He is a teacher. The apples were 15 dinars a kilo. He drove 60
miles an hour.
2. Именице
– Множина именица страног порекла (Р)
stimulus/stimuli, analysis/analyses
– Адјективална употреба именица
love poems, mountain river и др.
– Други номинали – герунд
а) у функцији субјекта
Smoking is a bad habit.
б) у функцији објекта
I like reading.
3. Заменички облици
а) Заменице
– Релативне заменице – who, which, whose, what, that
This is the man who you met last night. The book which I brought
this morning is Mary‘s. I saw the man that you told me about.
– Повратне заменице
John has hurt himself.
– Одричне заменице (nobody, nothing)
I saw nobody and heard nothing.
– Детерминатори
Обновити научене детерминаторе
4. Придеви
Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева
5. Бројеви
Децимали и разломци
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
– Време и аспект глагола – обнављање
– Пасивне конструкције (future/present perfect) (Р)
2. Прилози
Обнављање и систематизација врсте прилога и места прилога
у реченици.
– Конверзија прилога и придева (Р)
early, fast, pretty и др.
Не is a fast runner. Не runs fast.

– Прилози изведени са -lу, уз промену значења
– Не works hard. Не hardly works at all.
3. Предлози
Систематизација предлога за време, правац кретања, место и
начин.
IV. ТВОРБА РЕЧИ
Најчешћи префикси и суфикси за творбу глагола dis-, mis-,
on-; -en, -ize
V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Идиоми и фразе
VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА
Структура и коришћење стручног речника
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Сложена реченица
Експлицитне зависне реченице:
finale (Lo faccio perchè voi siate felici)
causale (Sono triste perchè ho sbagliato)
concessiva (Guardo il film, benchè non mi interessi) с одговара
јућим везницима: perchè/affinchè; sebbene/benchè/anche se; poichè/
siccome и сл.
Зависна реченица у коњунктиву
Коњунктив прошлих времена (congiuntivo passato, congiuntivo
imperfetto, congiuntivo trapassato) – облици и употреба (рецептивно).
Изражавање:
– бојазни: Temo che oggi faccia freddo.
– жеље: Spero che Maria venga.
– заповести, воље: E’ necessario che tu finisca questo lavoro.
Погодбени начин (condizionale presente, condizionale passato).
Хипотетичне реченице (реалне, потенцијалне, иреалне, ме
шовите):
Se fa bel tempo, andiamo in gita.
Se facesse tempo andremmo in gita.
Se avesse fatto bel tempo, saremmo andati in gita.
Se avesse fatto bel tempo stamattina, adesso saremmo in gita.
Управни и неуправни говор (потврдне, одричне и упитне ре
ченице, императив).
Глагол
Императив:
Императив глагола avere, essere, sapere.
Члан
Употреба члана уз присвојни придев, именицу и описни при
дев (Il mio fratello maggiore).
Основна правила о употреби члана уз властите именице. (Vado
a Milano. La mia Roma è cambiata molto. Torno dalla Francia mercoledì).
Именица
Именице без облика множине или једнине.
Множина именица на -co, -ca, -go, -ga.
Именице с наставком -ista, -tore, -aio; други суфикси за изво
ђење имена вршиоца радње.
Именице centinaio и migliaio и њихова множина.
Придев
Поређење придева: позитив, компаратив, суперлатив.
Синтетички (органски) облици компаратива и суперлатива
(релативног и апсолутног) придева piccolo, grande, buono, cattivo;
разлика у значењу.

Аналитичко грађење суперлатива апсолутног (елатива) помо
ћу прилога assai, molto, troppo. Суфикс – issimo.
Редни бројеви (1–10.); наставак -esimo за грађење осталих
редних бројева.
Присвојни придеви altrui и proprio.
Непроменљиви придеви.
Основни суфикси за алтерацију придева.

Придев

Заменица

Релативна заменица il quale.
Личне заменице у служби субјекта које су мање заступљене у
говорном језику (egli, esso, essa, essi, esse).
Показне заменице codesto, stesso, medesimo.

Здружени облици ненаглашених заменица.
Релативна заменица cui.
Синтагма члан (са предлогом или без њега) + cui са релатив
но – посесивно вредношћу.
Заменица si и њено значење (повратно, безлично, пасивно).
Речца ecco и ненаглашене личне заменице.
Речце
Речце ci и ne и ненаглашене заменице lo, la, li, le.
Речца не с прилошком (Ne torno adesso) и заменичком вредно
шћу (Marco? Ne parliamo spesso). Речца ci са заменичком вредно
шћу (Marco? Ci ho parlato ieri).

Алтеративни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.
Суфикси -enne и -ina за бројеве (у служби означавања нечијих
година: quarantenne, sulla quarantina).
Морфолошке одлике придева santo, grande.
Заменица

Речце
Прилошка речца ci и ненаглашена лична заменица у служби
директног објекта (Mi ci trovi stasera; Ce la trovi stasera = Trovi Ma
ria al bar).
Лексикографија
Служење двојезичним и једнојезичним речницима, речници
ма синонима и антонима.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Лексикографија
Ученик треба да се обучи да правилно користи речник, и да
се упозна са неким основним појмовима из области лексикографи
је. Опис одреднице у речнику.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Пасив
Са глаголом venire.
Са глаголом andare.
Нелични глаголски облици
Infinito
Infinito passato
Партицип прошли (participio passato).
Партицип презента (participio presente).
Futuro anteriore (предбудуће време)
Quando sarai arrivata a Firenze sarai stanca.
Passato remoto правилних глагола.
Сложена реченица
(указати на употребу коњунктива у некима од ових реченица)
–временска
– лативна
Безличне конструкције
E’ meglio che, è bene che, è utile che, è facile che,
(указати на употребу коњунктива у овим реченицама).

II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Негација
Проширење листе одричних речи:
nirgends, nirgendwo, niemals, gar nicht, nirgendwohin; niemals
(nirgends, nirgendwo, nirgendwohin)
Das habe ich niemals gehört. Das ist gar nicht schwer.
keinesfalls, keineswegs
Das war keinesfalls die richtige Antwort. Er wird keineswegs he
ute ankommen.
Казивање радње и стања у садашњости, прошлости
и будућности (Р)
Стање остварено у прошлости
1. перфект пасива радње
Das Haus ist vor Jahren gebaut worden.
Стање које ћe се остварити у будућности
2. футур пасива радње
Darüber wird noch gesprochen werden.
Одредбе квантитета
Основни, редни, децимални бројеви. Основне мере. Рачунске
радње. Монете.
Tausend, Million, eine Hälfte, ein Viertel, eine halbe Stunde, zwei
Liter Milch, 2,40 – zwei Meter vierzig, 2,40 Е – zwei Euro vierzig.
Сисматизација категорија којих у матерњем језику
нема или се битно разлнкују

Употреба члана уз присвојни придев и хипокористике и уз
лична имена (Il mio caro fratellino; Dov’è la Marisa?).
Посебни случајеви употребе члана уз географске појмове:
структура In tutta Italia.

Инфинитивне конструкције: zu, um...zu, ohne... zu statt...zu
Er beschloss gleich nach Hause zu gehen. Ich kam früher, um mit
dir zu reden. Sie verließen das Zimmer, ohne uns zu begrüssen. Statt zu
regnen begann es zu schneien.
Казивање претпоставки, начина, жeље, поређења. (Р)
Кoњуктив у простој (не сложеној) реченици за изражавање
жеље, могућности, сумње, претпоставки, нестварности.
Ewig lebe unsere Freiheit! Beinahe wärest du zu spät gekommen.
Hätte er das gewusst!

Именица

Кондиционалне реченице

Најфреквентније именице са двојним облицима за множину
(nomi sovrabbondanti).
Алтернативни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.
Основни деривативни суфикси и префикси.
Лажне алтерације.

Потенцијалне

Члан

Er wäre zufrieden, wenn du kämest Ich würde dich besuchen,
wenn ich Zeit hätte. Иреалне (P) Везник: wenn
Er wäre gekommen, wenn er die Einladung bekommen hätte.

Намерне реченице

Пасив радње и пасив стања (P)

Везници: damit, dass
Wir gehen so früh in die Schule, damit wir alles vorbereiten. Gib
acht, dass du nicht zu spät kommst.

У функциjи истицања неког процеса и резултата или циља
неке радње, док се вршилац или узрочник радње може и не мора
навести:
Im Wasser wird verschiedenes Material abgelagert. Das Auto
wurde sehr billig verkauft.

Начинске реченице
Везници: indem, ohne dass, statt dass
Er betrat den Saal, indem er alle herzlichst begrüßte. Sie ging an
mir vorbei, ohne dass sie mich bemerkte. Statt dass ich auf den Bus
warte, gehe ich lieber zu Fuss.
Поредбене/компаративна реченице (P)
Везници: wie, als, als ob
Sie ist so schön, wie man mir erzählte. Alles endete viel besser,
als ich еrwarten konnte. Er sieht aus, als ob er krank ist/wäre.
Творба речи
Заменички прилози – грађење и употреба
(wozu, womit, woran...; dazu, damit, daran...) Woran denkst du?
Ich denke immer daran.
Грађење сложеница
именица + именица; придев + именица; префиксација
Atomphysik, Wandtafel, Hochschule, Schnellzug, beantworten,
begrüssen, unmöglich
Изведене именице – Wohnung, Heizung, Besichtigung, usw.
Лексикографија
Употреба двојезичних речника
III РАЗРEД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Поред утврђивања градива које je обрађено и систематизова
но у претходним годинама, у овом разреду треба о6радити:
Одредбе квалитета и квантитета
Описна компарација помоћу партикула: ganz, besonders,
höchst, ihr, überaus (апсолутни суперлатив).
Sie ist eine sehr fleißige Studentin. Das war eine besonders /höchst/
angenehme Reise.
Потенцирање суперлатива
Seine Arbeit war bei weitem die beste. Sie Ist das aüßerstschönste
Mädchen in der Schule.
Неуправни говор (P)
За истовременост конјунктив презента или претерита.
Sie sagt: „Ich schreibe einen Brief an meinen Freund.”
Sie sagt, sie schreibe /schriebe/ einen Brief an ihren Freund.
Siе sagt, dass sie...
За радњу која се десила пре момента говора; перфект или
плусквамперфект конјунктива.
Sie sagt: „Ich habe einen Roman von T. Mann gelesen.”
Sie sagt, sie habe /hätte/ einen Roman von T. Mann gelesen.
Sie sagt, dass sie...
За радњу кoja се дешава после момента говора: футур кон
јунктива или облик „würde”.
Sie sagt: „Ich werde (würde/einen Roman von T. Mann lesen. Sie
sagt, dass sie...
Инфинитивне конструкције
Изражавање модалитета
а) sein zu + инфинитив
Dieser Problem ist zu lösen. Da ist dieser Vorgang am besten zu
beobachten.
б) lassen sich + инфинитив
Das lässt sich leicht erklären. Diese Bruchspalte lässt sich bis
nach Bosnien verfolgen.

Модални глаголи + инфинитив презента пасива (Р)
Dabei muss die Temperatur der Luft beachtet werden. Dabei soll
te die Meinung der Gegner in Betracht genommen werden.
Ред речи у реченици са тежиштем на положају глагола
(систематизација)
Лексикологија (Р)
– сложенице, префиксација, суфиксација
– стране речи и интернационализми, термини и терминоло
гизиране речи.
Лексикографија
Стручни речници и њихово коришћење.
РУСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Реченица
Реченице с глаголским прилозима.
Употреба нет и не у реченици.
Именице
Варијанте падежних наставака (на лексичком нивоу): гени
тив једнине на у, генитив множине без наставака. Скраћенице (вуз,
комсомол, МГУ). Синоними, антоними, хомоними; међујезички
хомоними и пароним:и (на конкретној лексици у тексту).
Заменице
Опште заменице: сам, самый, любой, весь.
Придеви
Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег об
лика (у предикату са допуном).
Бројеви
Четири основне рачунске радње (рецептивно). Редни и збир
ни бројеви.
Глаголи
Императив за 3.л. једн. и 1 и 3. л. мн. Прошло време глагола
од инфинитива са сугласничком основом. Глаголски прилози (об
нављање и активирање). Радни глаголски придеви и трпни придев
прошлог времена (Р).
Прилози
Најфрекнентнији модели за грађење прилога: придевска
основа – О (тихо, скромно и сл.); придевска основа – И (по-русски,
практически и сл.).
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у одно
су на матерњи језик (у, около, вокруг с генитивом у одредби места,
по с дативом и локативом у временској одредби; в и на у одредби
места: работать на заводе, учиться в университете и сл.).

Везници
Најфреквентнији везници и везничке речи (xотя, прежде чем,
чтобы; что, который, где, когда и сл.).

Лексикографија
Употреба двојезичних речника
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)

Реченични модели
Реченичне моделе предвиђене програмом за први разред и да
ље примењивати у различитим варијацијама и комбинацијама. У
другом разреду посебну пажњу посветити моделима у потврдном,
одричном и упитном облику за исказивање следећих односа:
Субјекатско-предикатски односи
Реченице са кратким придевским обликом у предикату
Я был болен гриппом.
Он способен к математике.
Објекатски односи
Реченице са објектом у инфинитиву
Врач советовал мне отдохнуть.
Я уговорил товарища молчать.
Сложена реченица
Врач советовал мне, чтобы я отдохнул.
Брат в письме сообщает, что он летом приедет к нам.
Просторни односи
а) Реченице са одредбом израженим зависним падежом
Я тебя буду ждать у (около, возле) памятника.
Она живет у своих родителей.
Мой брат работает на заводе, а сестра учится у университете.
б) Сложена реченица
Мы пошли туда, куда вела узкая трапинка.
Временски односи
а) Реченице са одредбом израженим зависним падежом
Они собираются по вечерам.
Это случилось по окончании войны.
б) Реченице са глаголским прилогом
Возвращаясь домой, я встретил товарища
Кончив работу, он поехал домой.
в) Сложена реченица
Как только скрылось солце, стало холодно.
Начински односи
а) Реченице са глаголским прилогом
Друзья возвращались домой весело разговаривая. Он поздо
ровался кивнув головой.
б) Сложена реченица
Мы всё сделали так, как сказал учитель.
Он оказался способнее, чем я предполагал.
Узрочни односи
а) Реченице с глаголским прилогом
Не находя нужного слова, он замолчал.
Почувствовав голод, брат решил пообедать без меня.
б) Сложена реченица
Так как брат почувствовал голод, он решил пообедать без меня.
Циљни односи

тику.

а) Реченица са одредбом у инфинитиву
Мать отпустила дочку гулять.
Мы пришли проститься/чтобы проститься.
б) Сложена реченица
Чтобы правильно говорить, нужно хорошо усвоить грамма

Ортографија
Интерпункција – основна правила.

Реченица
Претварање пасивних конструкција у активне и обрнуто
(План выполнен заводом – Завод выполнил план).
Именице
Род абревијатура (скраћеница). Скраћенице и називи мер
них јединица из Међународног система јединица Познатији наши
и страни географски називи са специфичностима у роду, броју и
промени.
Заменице
Одричне заменице: некого, нечего. Неодређене заменице са:
-то, -нибудь, -либо; кое-.
Придеви
Посебни случајеви образовања суперлатива: величайший,
лучший, малейший. Елатив (на примерима у тексту).
Бројеви
Читање децимала и разломака: 0,1 – ноль целых одна десятая;
0,01 – ноль целых одна сотая; 0,001 – ноль целых одна тысячная;
1,1 – одна целая (одно целое) одна десятая; 2,4 – две целых четыре
десятых; 1/2 – одна вторая (половина); 3/3 – три четвертых (три
четверти).
Глаголи
Глаголски придеви – активни и пасивни (грађење и употре
ба). Глаголи кретања са префиксима
Прилози
Систематизација прилoга. Исказивање опозиције место: пра
вац паровима прилога просторног значења као нпр.: там – туда,
здесь – сюда, где-куда и сл.
Предлози
Предлози карактеристични за стручне текстове: подобно тому,
как; по мере того, как; в зависимости от того, как; в результате того,
что; в связи с тем, что; не смотря на то, что и сл. (рецептивно).
Реченични модели
Реченичне моделе предвиђене за претходне разреде и даље
примењивати у различитим комбинацијама. У III разреду посеб
ну пажњу посвећивати моделима за исказивање следеђих односа
и значења.
Субјекатско-предикатски односи
а) Реченице са субјектом израженим конструкцијом: номина
тив + с + инструментал: Мы с вами опять в школе.
б) Реченице с копулама: являться, называться, служить и сл.
Металлы являются хорошими проводниками электричества Глина
служит сырьём для керамических изделий.
в) Реченице са копулом есть
Организм есть живое существо.
г) Реченице са это у предикату
Золото – это драгоценный металл.
д) Реченице с трпним глаголским придевом у предикату
Лес посажен недавно.
Проект здания создан архитектором.

Просторни односи
Реченице с прилошким одредбама за место, правац и трасу Я
там никогда не был, но очень хочу поехать туда.
Северная его четь лежит за полярным кругом.
Авала расположена в двадцати километрах от Белграда.
Поезд приближается к территории Дального Востока
Он прошёл через всю Сибирь.
Квантитативни односи
а) Реченице са одредбом за меру и количину
мороз в тридцать градусов
Предмет весом в пять килограммов.
Предмет размером (в) X единицу.
Реченице са одредбом за приближну количину приду минут
через десять.
В классе было учеников тридцать.

Кондиционал (будуће време у прошлости); плусквамперфект.
Хипотетичне реченице (преглед све три могућности)
Si nos amis Français venaient, ils visiteraient Belgrade.
Si nos amis Français étaient venus (l‘année dernière), ils auraient
visité Novi Sad.
Управни и неуправни говор
Savez-vous...
Dites / Dis... Je vous demande;
Qui, où
Qui a gagné le prix? Dites-moi qui a gagné le grand prix. Où se
trouve la poste? Savez-vous où se trouve la poste? Qu‘est-ce que / ce
que... Qu‘est-ce qu‘on produit dans cette usine? Je vous demande ce
qu‘on y produit. Est-ce que /si...
Est-ce que le congrès international aura lieu dans un mois? Savezvous si le congrès aura lieu?
Императив – инфинитив

Атрибутивни односи
а) Реченице са атрибутом израженим придевом и могућности
замене придева именицом:
Мы долго гуляли по московским улицам –
Мы долго гуляли по улицам Москвы.
б) Реченице са атрибутом израженим предшколско-падежном
конструкцијом или падежом без предлога
Мы купили брошку из золота.
На этой улице много памятников архитектуры.
Лексикологија
Усвајање основне терминологије дате струке.

Помоћу que
Michel, venez (viens) chez nous demain.
Dites à Michel de venir demain chez nous.
Il m‘a dit: „Invite Michel“. Il m‘a dit d‘inviter Michel.
Ce film est très amusant.
Elle me dit que ce film est très amusant.
Слагање времена
Уз примену градива из претходне године, обрадити и примере
за истовремену, претходну и будућу радњу у прошлости:
Je pensais (j‘ai pensé) qu‘il était /avait été / serait/ là.
Слагање партиципа перфекта са објектом

Лексикографија
Структура стручног речника и његово коришћење.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Сложена реченица
а) Зависна реченица у индикативу;
Dès que l‘avion a atterri, les passagers sont descendus.
Pendant que nous volions au-dessus des Alpes, il y avait une
tempête...
Vous pensez (croyez, dites, vous êtes sûr) que vous passerez
l‘examen?
Изразити и помоћу инфинитива:
Vous êtes sûr de passer l‘examen? Vous pensez réussir? J‘espère
partir demain. (J‘espère que je partirai demain.)
Остале врсте реченица не обрађују се посебно; али треба ука
зати на изражавање узрока (parce que..., puisque, à cause de...), и на
смисао реченице са другим чешћим везницима када се појаве у
тексту
б) Зависна реченица у субјунктиву.
Употреба субјунктива презента (изражавање футура).
Изражавање:
– жеље: Je souhaite qu‘elle vienne. Elle voudrait que vous l‘at
tendiez;
– заповести, воље: Je veux que tu dises la vérité. Il faut que vous
appreniez ces vers.
Указати на могућности изражавања помоћу инфинитива: Il
faut apprendre ces vers. Je lui conseille de finir ses études – уместо:
qu‘elle finisse...
Глаголи
Прости перфект (passé simple) – принцип творбе, препознава
ње у тексту. (Р)

La lettre que j‘ai reçue m’a fait un grand plaisir.
Лексикологија
Грађење сложеница
Значење речи (основно и пренесено)
Лексикографија
Употреба двојезичних речника.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Пасивне конструкције
par + агенс (L‘énergie solaire est captée par les végétaux),
de+агенс
Dans la guerre, le peuple fut saisi d‘un élan inoui.
без агенса
La lune s‘est formée, il y a au moins 4,5 milliards d‘années,
être nommé + im
Il est nommé secrétaire.
Инверзија – будући да je инверзија y упитним реченицама об
рађена раније, овде ce указује на:
– сложену инверзију (Р)
Votre ami n‘est-il pas venu?
lequel de (P)
Lequel de ces peintres préférez-vous?
комбинацију са quel (P)
Dans quelle mesure le journal peut être utile comme source hi
storique.
Упитна реч + инф
Pourquoi répondre? Comment réagir?
субјекат + заменица
Depuis quand m‘attendez-vous?
субјекат + именица
Qui est cet homme?

Инфинитив – активизирати инфинитив у функцији објекта и
иза глагола перцепције напоменутих у I и II разреду:
Il croit partir demain.
On les voit s‘intéresser au développement de la biologie.
Партицип презента
Le l‘ai écouté jouant du piano.
Герундив
Je l‘ai écouté en jouant du piano.
On n‘invente qu‘en travaillant
Безличие конструкције
Униперсонални глаголи
il fait – il pleut – il faut
Être + привдев
il est possible, il est probable
(указати на субјунктив)
Субјунктив – утврдити што je речено y I и II разреду, активно
усвојити субјунктив презента и указати на јављање овог начина у
тзв. безличним конструкцијама и иза извесних глагола
Субјунктив перфекта – облици и употреба (Р)
Кондиционалне реченице – изражавање хипотетичности
– иреалност у садашњости
S‘il était ici maintenant, je serais heureux.
– иреалност y прошлости
S‘il avait travaillé, il aurait réussi à l‘examen.
Номинализација – активирати коришћење именице уместо
зависне реченице
Dés que l‘exposition fut ouverte, il partit.
Après l‘ouverture de l‘exposition, il partit.
Глагол – именица са истим кореном:
construire – la construction
réaliser – la réalisation
succéder – la succession

– заповести, воље: Quiero que me digas la verdad. Es necesario
que aprendan estos verbos.

Бројеви

Сложена реченица

Читање разломака, математичких знакова и радњи, квадрат и
куб у мерама.

основе употреба глаголких начина индикатива и субјунктива
у најчешћим типовима сложених реченица (релативна, временска,
узрочна, последична).

Фонетика

нице

Основне самогласничке опозиције lit / lu / loup) и сл.
Везивање условљено „h aspiré” и „h mué”. Интонација рече

Лексикографија
Структура стручног речника и његово коришћење.
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Сложена реченица

Хипотетичне реченице (све три могућности):
Si me visitas el verano que viene, te llevaré a la playa.
Si me visitaras, te llevaría a la playa.
Se me hubieras visitado el año pasado, te habría llevado a la playa.
Управни и неуправни говор (потврдне, одричне и упитне ре
ченице, императив).
Dime si/donde/cuando/quién/que..., Sabes si/donde/cuando/
quién/que... Me puedes decir si/donde/cuando/quién/que ...
Лексикографија
Служење двојезичним речницима.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Пасивне конструкције са и без агенса
Miguel fue invitado por María.
Miguel fue nombrado secretario de la Asociación.
Употреба инфинитива у функцији субјекта, објекта и атрибута
Piesan viajar mañana.
Es necesario estudiar lenguas extranjeras.
Hacer ejercicio es muy importante para la salud.
Estar + gerundio
Estaban discutiendo cuando entró Manuela.
Voy a estar estudiando toda la tarde.

Безличне конструкције
са глаголима llover, nevar...
Ser + adjetivo: es necesario, es obligatorio, es importante, …
(указати на употребу субјунктива у некима од ових реченица).
Бројеви
Разломци, математички знакови радње.
Лексикографија
Структура стручних речника и њихово коришћење.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

а. Зависна реченица у индикативу
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿Crees (estás
segura, piensas) que aprobaremos el examen?
са инфинитивом (са модалним глаголима)
Quiero viajar. Pienso viajar mañana.
Остале врсте реченица не обрађивати посебно, али треба указа
ти на изражавање узрока (porque, por), последице (si, para), и на сми
сао реченице са другим чешћим везницима кад се појаве у тексту.
б. Зависна реченица у субјунктиву
Употреба субјунктива презента (изражавање футура)
Субјунктив прошлих времена (pretérito imperfecto, pretérito
perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamper
fecto) – облици и употреба (рецептивно).

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и
четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним
школама и чини заокружену целину са програмом страних језика
за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног
језика започетог у основној школи.
Структуру програма чине:
а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и че
творогодишње школовање;
б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разлика
ма у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;
– школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена
задатка);
– језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно);

Изражавање:
– бојазни: Temo que no haya llegado a tiempo.
– жеље: Espero que venga. Me gustaría que estuvieran con no
sotros.

Облици наставе
Комуникативна настава страних језика се реализује тако
што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама

и паровима, рад у пленуму или појединачни уз примену додатних
средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационотехнолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), као и уз
примену принципа наставе по задацима (task-based language teac
hing; enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU...)
Препоруке за реализацију наставе
У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставни
ка, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одре
ди колико времена на часу може да буде потрошено на фронтална
излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања
и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна
и тест питања) као и на остале облике рада.
Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима
одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења
за учење и усвајање језика. Стога је неопходно да наставник прида
значај:
– вештинама подучавања;
– вештинама организовања рада у учионици;
– способностима да спроводи истраживања праксе и да раз
мишља о свом искуству;
– стиловима подучавања;
– разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способ
ностима за њихово спровођење;
– знањима и способностима да предаје социокултурне садр
жаје;
– интекултурним ставовима и вештинама;
– знањима о естетској вредности књижевности и способно
стима да развије такво рзумевање код ученика;
– способностима за индивидуализацију рада у одељењу у ко
јем наставу похађају типови ученика с различитим способностима
за учење.
Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развија
ју када наставник:
– надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;
– стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне
савете;
– преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући
примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и коорди
нирајући њихове активности.
Стога се у настави страних језика препоручују следеће ак
тивности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног
програма, и то су:
– слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са тек
стом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;
– рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози,
игра по уогама, симулације, итд.);
– мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних
новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);
– дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представља
ју унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим
трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интерак
ције на одређену тему);
– обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у тра
јању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно ви
дљиве и мерљиве производе и резултате;
– усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са
датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језич
ких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста,
усменог и писменог изражавања и медијације;
– евалуација (формативна која се спроводи током године и
служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године
која указује на остварење циљева и задатака) и самоевауација (је
зички портфолијо) ученичких постигнућа.
Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним шко
лама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је
неопходна да се језик користи ради информисаности и оспосо
бљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном об
лику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно
четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у
складу са исходима везаним за квалификације струке.
Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном
језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у коре
лацији са њима. Реализација наставе језика струке се много више
огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је
сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се
ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу
информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке,
усавршавања и напредовања.
Стога је спектар текстова који се препоручују велики: ше
матски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или
пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни
текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје струч
них предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активно
сти и сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити
добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на
то да одређене текстове, у зависности од тежине и важности ин
формација које они носе, треба разумети глобално, селективно или
пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго
функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева
писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације
(поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене ко
муникације која омогућава споразумевање на основном нивоу би
ло у директном контакту са саговорником или у телефонском раз
говору.
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ III РАЗРЕДА
СЛУШАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу могу да разумеју главне поруке
и детаље неке изјаве ако се ради о темама које су у складу са ин
тересовањима и узрасним карактеристикама. Они су у стању да из
медија издвоје битне информације када се ради о актуелним дога
ђајима и темама из њиховог домена интересовања односно струке.
Ученик може да:
– разуме опширнија упутства и објашњења (нпр.у ситуација
ма таком наставе) и да их примењује;
– прати разговоре у свакодневним ситуацијама када се прича
о познатим темама; да би био сигуран у разумевање може да саго
ворнику узвраћа питања и моли за објашњење;
– разуме саопштења везана за орјентацију и сналажење у
простору и свакодневне ситуације (нпр на телефону) и реагује на
адекватан начин;
– разуме најаве преко разгласа, издваја битне и релевантне
информације из њих и понаша се у складу са њима;
– издвоји најважније исказе из снимљених радио и ТВ емиси
ја – под претпоставком да их могу више пута чути и гледати – када
се ради о познатим темама; у стању је да садржаје својим речима
преприча, сумира и коментарише;
– приликом слушања примењује један проширени репертоар
стратегија рецепције (нпр. критичко слушање, процењивање при
ликом слушања, слушање са задовољством).
ГОВОР
ИНТЕРАКЦИЈА
Ученици могу на овом нивоу да без припремања учествују у
разговору о познатим темама и садржајима који их интересују и
при том образлажу своје лично мишљење и реагују на мишљење
других.
Ученик може да:
– изрази осећања (као нпр. изненађење, радост, тугу, бес и
равнодушност) и реагује на одговарајуће емотивне реакције;
– опише сопствене циљеве, надања, снове и реагује код дру
гих на исте;
– да започне разговор или дискусију, води их , прихвата или
одбија мишљење других;

– да у интервјуу наведе конкретне информације и реагује
на спонтана питања или води припремљени интервју и поставља
спонтано додатна питања;
– примењује језичка средства адекватна саговорнику и ситу
ацији;
– користи реторичке стратегије (форме учтивог обраћања,
повратна питања, поједностављења, реконструкције, невербална
средства).
МОНОЛОШКО ИЗЛАГАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу да пред публиком говоре уз при
прему о темама из области њиховог искуства и интересовања, опи
сујући релевантне садржаје и/или процењујући их. Могу да при
чају приче и извештавају о догађајима и о сазнањима поштујући
одређени логички ток.
Ученик може да:
– изведе припремљену презентацију у вези са познатом те
мом и притом глобално објасни основне аспекте;
– извести о сопственим сазнањима и опише сопствена осећа
ња и реакције;
– извештава о реалним догађајима;
– користи стратегије за формирање и структурисање језичког
излагања (нпр. уводне и закључне формулације, кључне речи);
– да истакне значај одређених изјава пригодном гестиком и
мимиком или наглашавањем и интонацијом.
ЧИТАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу да самостално читају, разумеју
и процењују различите текстове који се односе на области њихо
вих интересовања, струке и искуства.
Ученик може да:
– разуме комплексније захтеве и диференциране сажетке гра
дива током наставе;
– чита и разуме информативне, аргументационе, апелативне
текстове (нпр. уводи, брошуре, писма читалаца, мејлови, блогови,
омладински часописи или школске новине, веб странице за младе)
као и дуже, чак и нешто комплексније стручне текстове о познатим
темама;
– прошири репертоар стратегија читања (критичко, процењу
јуће читање и читање са уживањем).
ПИСАЊЕ
Ученик на овом нивоу може да напише или сажме краћи
текст о познатим темама и садржајима који их интересују коресте
ћи једноставне фазе и реченице.
Ученик може да:
– састави лично саопштење (кратко писмо) у којем се захва
љује, извињава, договара или одговара на питање;
– једноставним језичким средствима извештава о интере
сантним догађајима, описује своје хобије и интересовања и да дру
ге пита о истим тим стварима;
– прошири дате текстове, допуни, преиначи или пак да саста
ви текст према датом моделу;
– оно што је чуо, прочитао, видео или доживео репродукује
кратким и једноставним реченицама и изнесе своје мишљење и за
пажање у вези са тим.
ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле четворогодишњег образовања којима је
недељни фонд часова 2)
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА
Циљ и задаци
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним
вештинама и развијање способности и метода учења страног је
зика; развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика,
његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање

општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења;
развијање способности за самостално, аутономно учење, траже
ње, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа
према другим језицима и културама, као и према сопственом јези
ку и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање
на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функ
ционисању страног и матерњег језика.
Посебан циљ наставе страног језика у средњим стучним
школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која
је неопходна да се страни језик користи ради информисаности и
оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом
и писаном облику.
Задаци наставе страног језика су да ученици:
– буду оспособљени да у школској и ван школској свакоднев
ници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференци
рано и сходно ситуацији;
– продубљују и проширују комуникативне способности и
постављају основе за то да страни језик функционално користе и
после завршетка свог образовања (током студија, у будућем послу
или даљем образовању);
– стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да
уоче контрасте и врше порђења у односу на сопсвену стварност;
– буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразу
мевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и не
вербалне комуникације у складу са специфичностима језика који
уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостал
но, учење другог и трећег страног језика;
– до краја трећег разреда средње стручне школе савладају пр
ви страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.
Напомена:
Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама
варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора
и читање) бити на предвиђеном нивоу, док се за продуктивне ве
штине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати
да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 про
дуктивно).
Комуникативне функције:
1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално,
специфично по регионима)
3. Идентификација и именовање особа,објеката, боја, бро
јева итд.
4. Давање једноставних упутстава и команди
5. Изражавање молби и захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Исказивање просторних и временских односа
11. Давање и тражење информација и обавештења
12. Описивање и упоређивање лица и предмета
13. Изрицање забране и реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и обавезности
21. Исказивање сумње и несигурности
Тематика
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Општа тематика
Из живота младих: забавни и спортски живот; школовање и
образовање;

Породица и друштво: чланови породице у друштвеном живо
ту; средства јавног информисања; прославе, празници; временски
услови и прогноза времена;
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чи
ји се језик учи: теме из савременог живота; одабрани културноисторијски споменици догађаји из живота и рада познатих ствара
лаца; примери људске солидарности.
Стручна тематика
За стручну тематику се предвиђа:
а) за фонд од два часа недељно – до 15 одсто од укупног годи
шњег фонда часова;
б) за фонд већи од два часа недељно – до 20 одсто од укупног
годишњег фонда часова.
Школски писмени задаци:
а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од
два часа недељно;
б) по два писмена задатка у сваком полугодишту за фонд већи
од два часа недељно.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

Стручна тематика (од 20 до 40% од укупног годишњег фон
да часова за све четири године учења страног језика)
Различити типови текстова у настави (шематски прикази,
упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала,
хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији је
садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, из
вештаји, каталози, програми сајамских активности и сл) треба да
обухватају следећу тематику вазану за струку:
– Материјали, средства, сировине, препарати, намиринице;
– Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти,
опрема;
– Припрема, производња, паковање, складиштење и контрола
производа;
– Организација и процес рада, пружање услуга, организација
фирме, предузећа;
– Људски ресурси унутар фирме: звања, опис послова, одго
ворности и обавезе;
– Прописана документација везана за струку;
– Мере заштите и очувања радне и животне средине;
– Праћење новина у области струке;
– Пословна комуникација на страном језику релевантна за
струку.

Општа тематка
Из живота младих: дружење, слободно време;
Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у
разним ситуацијама; однос појединца према животној средини;
Из савременог живота и тековина културе и науке народа ни
ји се језик учи: збивања у свету; значајнији историјски догађаји;
разни видови уметничког и научног стваралаштва; заштита кул
турног блага.
Стручна тематика
За стручну тематику предвиђа се:
а) за фонд од два часа недељно – до 20% од укупног годи
шњег фонда часова;
б) за фонд већи од два часа недељно – до 30% од укупног го
дишњег фонда часова.
Школски писмени задаци:
а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од
два часа недељно;
б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два
часа недељно.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Општа тематика
Из живота младих: проблеми младих данас; избор занимања
и планови за будућност; млади и међународна сарадња;
Породица и друштво: проблеми савремене породице;
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чи
ји се језик учи и наших народа: природна блага и карактеристике
привредног развоја; нове технологије и њихова примена у разним
сферама живота; савремена достигнућа науке и технологије; ме
ђународне организације и њихов значај за добробит људи и мир у
свету; познате личности из јавног и културног живота.
Стручна тематика
За стрчучну тематику предвиђа се:
а) за фонд од два часа недељно – до 25% од укупног годи
шњег фонда часо ва;
б) за фонд већи од два часа недељно – до 40% од укупног го
дишњег фонда часова.
Школски писмени задаци:
а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од
два часа недељно;
б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два
часа недељно.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
Ред речи у реченици. Место директног и индиректног објекта
– Питања:
а) Упитно-одрична питања
Why hasn‘t he arrived yet?
б) Идиоматска питања (P)
Do you feel like (having) a cup of coffee?
в) Tag questions
She‘s pretty, isn‘t she?
г) Кратка питања
When? Where? Who with? What about?
– Функционални типови реченица
а) Облици који имају функцију изјава
I feel very tired today.
б) Облици који имају фунцкију питања
You are coming?
в) Облици који имају функцију заповести
Go away! Will you open the window, please?
– Слагање времена
I know that he likes/liked/will like you.
– Погодбене реченице
а) реалне
I’ll come if I can.
б) потенцијалне
I would write to you if I knew your address.
в) иреалне (P)
If I had seen him, I would have told him to come.
– Неуправни говор
а) изјаве са променом глаголског времена (глагол главне рече
нице у једном од прошлих времена)
„I have been ill for a long time.” She said that she had been ill for
a long time.
б) питања са променом реда речи и променом глаголског вре
мена (глагол главне реченице у једном од прошлих времена)
–Yes/No questions
„Are you coming with us?” She asked me if I was coming with
them.
– „WH” questions
„When did you see him?” She wanted to know when I had seen him.”

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Генерички члан
A horse is an animal. The telephone is an animal. The telephone
is a useful invention.
– Члан уз називе новина и часописа.
Vogue, The National Geographic Magazine, The New York Times
– Неодређени члан у изразима
be in a hurry, be at a loss, all of a sudden, in a short time и др.
– Нулти члан уз називе празника
– Christmas, May Day
2. Именице
– Збирне именице са глаголом у једнини и множини (family,
team и др.)
My family is a large one. My family is living in different parts of
the country.
– Адјективална употреба именица
– love poems, a five pound note и др.
– Генитив мере
a mile‘s distance, a day‘s walk

б) после предлога
She is fond of reading. She left without saying anything,
Causative have/get (P)
Двочлани глаголи (фразални и предлошки)
take off, give up, look after, take after, take after и др.
2. Прилози
Место прилога у реченици.
Не went to the station by taxi.
– Прилози за учесталост
usually, occasionally, sometimes и др.
IV. ТВОРБА РЕЧИ
Најчешћи префикси и суфикси за творбу глагола
dis-, mis, -un, -en, -ize, -fy
V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Најчешћи идиоми и фразе
VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА
Структура и коришћење једнојезичних речника
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

3. Заменички облици
а) Заменице
– Показне заменице the former, the latter
Mary and Peter are the best pupils in class. The former is good at
languages and the latter is good at biology.
– Присвојне заменице
– The book isn‘t mine.
– Повратне заменице – емфатична употреба
– I did it myself.
б) Детерминатори
– Обновити научене детерминаторе

I. РЕЧЕНИЦА

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА

Сложена реченица
а) номиналне клаузе
Тhеу all knew that she wouldn‘t come.
б) релативне клаузе
– рестриктивне.
The lady who/that was here yesterday has gone to London.
I‘ve lost the book which/that I bought this morning.
Обратити пажњу на контактне реченице (изостављање рела
тивне заменице у акузативу).
– нерестриктивне
My brother Bob, whom you met yesterday, is coming with us. He
got lost on Snowdon, which was enveloped in fog.
в) адвербијалне клаузе
– за начин и поређење (Р)
She treats me as if I were a child.
– за место
Tell me where to go.
– за време
Come as soon as you can.
– Инверзија – иза neither, nor, so
She‘s a real beauty and so is her sister.
I can‘t swim. Neither can Mary.
I like reading. So does my brother.

1. Глаголи

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА

4. Придеви
Придеви у номиналној функцији
the rich, the poor, the blind и др.
5. Бројеви
– Временски период са одређеним чланом
– the forties, the fifties
– Прости бројеви у функцији редних бројева
page three, act one и др.
6. Партитивни квантификатори
a loaf of bread, a slice of lemon, a bottle of wine и др.

том

Време и аспект глагола – обнављање
Пасивне конструкције – са директним и индиректним објек
The book was given to her. She was given a nice present.
а) Савезни начин (Р)
I wish I were there. I wish I could help.
– Непотпуни глаголи (са инфинитивом презента)
а) may, might
Не may come today. We might go to the concert tonight.
б) should, would
You should do as he says. That would be his mother.
в) ought to
You ought to go now. Ought he to work so hard?
– Герунд
а после придева busy, worth
She is busy cleaning her flat. The book is worth reading,

1. Члан
– Одређени члан у прилошким фразама, са компаративом
пропорције, испред имена зграда, институција.
The book is on the table. The more I know him the less I like him.
The Empire State Building is in the USA.
– Одређени генерички члан испред придева (етника) да озна
чи нацију
The Germans wanted to defeat the British but they failed.
– Нулти члан уз географска имена, испред именица bed, pri
son, school, у паралелним структурама hand in hand, arm in arm и др.
Africa, England, Ben Nevis, Greenland, go to bed, go to school
2. Именице
– Pluralia tantum
scissors, trousers и др.

– Релативни плуралиа тантум облици
– jeans, glasses и др.
– Синкретизам једнине и множине
means, series, species
There has been an interesting series of concerts yesterday. There
were several series of lectures at the university last year.
– Небројиве именице у функцији бројивих именица
Two coffees, please.
3. Заменички облици

they)

Заменице
– Безлична употреба личних заменица множине (we, you,

They say she left for London a week ago.
– Општа лична заменица ONE
One never knows what may happen next.
– Неодређене заменице some, somebody, someone, something
any, anybody, anyone, anything)
Someone is knocking at the door. There was something very plea
sing in her eyes. Some like it hot. Did you see anyone there?
4. Придеви/адјективали
– Компаратив једнакости и компаратив неједнакости (Р)
– as + adjective + as; not so/as + adjective + as
She is as tall as her sister. He isn‘t so/as bad as you may think.
– Партиципи
а) као адјективали
the stolen money, the wounded soldier и др.
б) у номиналној функцији
The accused stood up.
5. Бројеви
Означавање нуле у различитим контекстима
– у аритметици: nought / naught, zero
– у спорту: nil/nothing; love у тенису
– О (у бројевима телефона, соба и др.)
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
– Време и аспект глагола – обнављање
– The Present Perfect Tense Ca значењем будућности
I‘ll come as soon as I have finished reading the book.
– The Future Perfect Tense (P)
I shall have written the letter by the time you come.
– Непотпуни глаголи
а) ca инфинитивом перфекта
He ought to have done it by now.
It must have been nine o‘clock when I came back home.
б) WOULD/USED TO за изражавање радње која ce понављала
у прошлости
When we were children we would/used to go swimming every
summer.
– Герунд
а) после израза (P)
It‘s no use (crying). I can‘t help (laughing).
б) после глагола continue, go on, keep on, avoid, prefer и др.
She kept on talking for hours. She prefers reading to playing tennis.
– Објекат ca инфинитивом (P)
They want her to be a dentist.
– Двочлани глаголи (фразални и предлошки)
– drink up, give in, bring over, call on и др.
2. Прилози
– Обнављање и утврђивање
– Конверзија прилога и придева – daily, early, fast, pretty…
It is a daily newspaper. It appears daily.
– Прилози изведени са – 1у, уз промену значења.
Не works hard. Не hardly works at all.

3. Везници
either...or, neither.. nor
IV. ТВОРБА РЕЧИ
Префикси и суфикси за творбу именица ca: co -dis-, in-,mis-,
over-; -dom, -ness, -ful,-ment, -tion, -th
V. ФОНОЛОГИЈА
Помераље акцента при промени врете речи (PERmit, perMIT)
VI. ЛЕКСИКОЛОГИJA
Идиоми и фразе
VII. ЛЕKСИКОГРАФИЈА
Структура и коришћење стручног речника, речника синонима
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
Адвербијалне клаузе
а) узрочна
Since we live by the river we can swim every day.
б) намерна
He left early in order to catch the 5 o‘ clock bus.
– Скраћивање клауза (P)
а) временских клауза
(As I was) coming home I met an old friend of mine.
After I had done my homework I went out for a walk.
Having done my homework I went out for a walk.
б) релативних клауза
The man (who is) sitting next to her is my best friend.
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Преглед употребе члана
Члан испред властитих имена
A Mr. Smith is waiting for you. Is this the Mary we met last night?
– Одређени члан уз делове тела (у пасиву и после предлога)
She was red in the face. He was wounded in the leg.
2. Именице
– Обнављање, утврђивање и систематизација множине име
ница и слагања именице са глаголом
– Множина именица страног порекла (Р)
analysis /analyses, datum /data и др.
3. Заменички облици
а) Заменице
– Неодређена лична заменица ONE – PROP ONE
There are expensive shoes and there are cheap ones.
б) Детерминатори
Обнављање и утврђивање
4. Придеви
Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева
Латински компаратив (Р)
prior to, inferior to, superior to
Silk is superior in quality to nylon.
5. Бројеви
Употреба редних бројева
Бројеви у функцији именице
Hundreds of people were hurt in the earthquake.

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
Време и аспект – обнављање
– Инфинитив
а) после упитних речи
I don‘t know how to solve the problem. I‘ve no idea which bus
to take.
б) после придева (P)
I am glad to have met you. This bag is too heavy to carry.
в) BE + infinitive
The train is to leave at 9.15. The two leaders are to meet in Mo
scow.
г) BE ABOUT + infinitive The plane is about to take off.
– Пасивне конструкције
– Обнављање и утврђивање
– IT + passive verb + clause
It is said that... It was decided to...
2. Двочлани глаголи (фразални и предлошки)
look up, live down, call up и др.
3. Прилози
Обнављање и систематизација врсте прилога и места прилога
у реченици.
4. Предлози
Систематизација предлога за време, правац кретања, место и
начин.
IV. ТВОРБА РЕЧИ

и др.

Творба сложеница и деминутива
breakdown, ironing-board, humming-bird, и др.; leaflet, gosling

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Идиоми и фразе
VI. ЛЕКСИКОГРАФИJA
Енциклопедијски речници (општи и посебни)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Сложена реченица
Експлицитне зависне реченице:
finale (Lo faccio perchè voi siate felici)
causale (Sono triste perchè ho sbagliato)
concessiva (Guardo il film, benchè non mi interessi) с одговара
јућим везницима: perchè/affinchè; sebbene/benchè/anche se; poichè/
siccome и сл.
Зависна реченица у коњунктиву
Коњунктив прошлих времена (congiuntivo passato, congiunti
vo imperfetto, congiuntivo trapassato) – облици и употреба (рецеп
тивно).
Изражавање:
– бојазни: Temo che oggi faccia freddo.
– жеље: Spero che Maria venga.
– заповести, воље: E’ necessario che tu finisca questo lavoro.
Погодбени начин (condizionale presente, condizionale passato).
Хипотетичне реченице (реалне, потенцијалне, иреалне, ме
шовите):
Se fa bel tempo, andiamo in gita.
Se facesse tempo andremmo in gita.

Se avesse fatto bel tempo, saremmo andati in gita.
Se avesse fatto bel tempo stamattina, adesso saremmo in gita.
Управни и неуправни говор (потврдне, одричне и упитне ре
ченице, императив).
Глагол
Императив:
Императив глагола avere, essere, sapere.
Члан
Употреба члана уз присвојни придев, именицу и описни при
дев (Il mio fratello maggiore).
Основна правила о употреби члана уз властите именице.
(Vado a Milano. La mia Roma è cambiata molto. Torno dalla Francia
mercoledì).
Именица
Именице без облика множине или једнине.
Множина именица на -co, -ca, -go, -ga.
Именице с наставком -ista, -tore, -aio; други суфикси за изво
ђење имена вршиоца радње.
Именице centinaio и migliaio и њихова множина.
Придев
Поређење придева: позитив, компаратив, суперлатив.
Синтетички (органски) облици компаратива и суперлатива
(релативног и апсолутног) придева piccolo, grande, buono, cattivo;
разлика у значењу.
Аналитичко грађење суперлатива апсолутног (елатива) помо
ћу прилога assai, molto, troppo. Суфикс -issimo.
Редни бројеви (1–10.); наставак -esimo за грађење осталих
редних бројева.
Присвојни придеви altrui и proprio.
Непроменљиви придеви.
Основни суфикси за алтерацију придева.
Заменица
Здружени облици ненаглашених заменица.
Релативна заменица cui.
Синтагма члан (са предлогом или без њега) + cui са релатив
но – посесивно вредношћу.
Заменица si и њено значење (повратно, безлично, пасивно).
Речца ecco и ненаглашене личне заменице.
Речце
Речце ci и ne и ненаглашене заменице lo, la, li, le.
Речца не с прилошком (Ne torno adesso) и заменичком вредно
шћу (Marco? Ne parliamo spesso). Речца ci са заменичком вредно
шћу (Marco? Ci ho parlato ieri).
Лексикографија
Ученик треба да се обучи да правилно користи речник, и да
се упозна са неким основним појмовима из области лексикографи
је. Опис одреднице у речнику.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Пасив
Са глаголом venire.
Са глаголом andare.
Нелични глаголски облици
Infinito
Infinito passato
Партицип прошли (participio passato).
Партицип презента (participio presente).

Futuro anteriore (предбудуће време)
Quando sarai arrivata a Firenze sarai stanca.
Passato remoto правилних глагола.
Sto leggendo il libro.
Marco sta preparando da mangiare.
Сложена реченица
(указати на употребу коњунктива у некима од ових реченица)
– временска
– релативна
Безличне конструкције
E’ meglio che, è bene che, è utile che, è facile che,
(указати на употребу коњунктива у овим реченицама).
Члан
Употреба члана уз присвојни придев и хипокористике и уз
лична имена (Il mio caro fratellino; Dov’è la Marisa?).
Посебни случајеви употребе члана уз географске појмове:
структура In tutta Italia.
Именица
Најфреквентније именице са двојним облицима за множину
(nomi sovrabbondanti).
Алтернативни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.
Основни деривативни суфикси и префикси.
Лажне алтерације.
Придев
Алтеративни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.
Суфикси -enne и -ina за бројеве (у служби означавања нечијих
година: quarantenne, sulla quarantina).
Морфолошке одлике придева santo, grande.
Заменица
Релативна заменица il quale.
Личне заменице у служби субјекта које су мање заступљене у
говорном језику (egli, esso, essa, essi, esse).
Показне заменице codesto, stesso, medesimo.

Члан
Градови који захтевају члан (L’Aia); употреба предлога ис
пред таквих градова (Vado malvolentieri all’Aia). Државе које одба
цују члан (Proviene da Cuba; Vado a Cipro).
Изостављање, употреба члана у набрајањима.
Употреба члана у пословицама.
Именица
Именице са неправилном множином (tempio – templi, dio –
dei и сл.).
Творба сложених именица и множина таквих именица (ком
бинације именице и придева: cavolfiore; cassaforte, francobollo; chi
aroscuro и сл.).
Придев
Синтетички облици компаратива и суперлатива (релативног и
апсолутног) придева alto и basso.
Синтетичко грађење суперлатива апсолутног помоћу помоћу
префикса arci-, stra-, iper-, ultra-. Идиоми са вредношћу суперлати
ва апсолутног (ricco sfondato; stanco morto, ubriaco fradicio и сл.).
Положај једног или више придева у односу на именицу.
Разлике у значењу придева у зависности од његовог положаја
уз именицу (дескриптивна и дистинктивна функција придева).
Заменица
Неодређене заменице или придеви: alcuno, ciascuno, certo, al
tro, nessuno, parecchio.
Неодређене заменице: nulla, niente, un tale, qualcosa.
Речце
Прилошка речца ci и ненаглашена лична заменица у служби
директног објекта (Mi ci trovi stasera; Ce la trovi stasera = Trovi Ma
ria al bar).
Лексикографија
Служење двојезичним и једнојезичним речницима, речници
ма синонима и антонима, енциклопедијама, лексиконима.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Речце
Прилошка речца ci и ненаглашена лична заменица у служби
директног објекта (Mi ci trovi stasera; Ce la trovi stasera = Trovi Ma
ria al bar).
Лексикографија
Служење двојезичним и једнојезичним речницима, речници
ма синонима и антонима.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Пасив
Si passivante.
Нелични глаголски облици
Gerundio
Gerundio passato
Passato remoto неправилних глагола.
Stare + gerundio
Sto leggendo il libro.
Marco sta preparando da mangiare.
Сложена реченица
(указати на употребу коњунктива у некима од ових реченица)
– последична
– узрочна

II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Негација
Проширење листе одричних речи: nirgends, nirgendwo, nie
mals, gar nicht, nirgendwohin
Er läuft niemals (nirgends, nirgendwo, nirgendwohin)
Das habe ich niemals gehört. Das ist gar nicht schwer.
keinesfalls, keineswegs
Das war keinesfalls die richtige Antwort. Er wird keineswegs he
ute ankommen.
Казивање радње и стања у садашњости, прошлости и будућности
(рецептивно)
Стање остварено у прошлости
4. перфект пасива радње
Das Haus ist vor Jahren gebaut worden.
Стање коje ћe се остварити у будућности
5. футур пасива радње
Darüber wird noch gesprochen werden.
Одредбе квантитета
6. Основни, редни, децимални бројеви. Основне мере. Рачун
ске радње. Монете.
Tausend, Million, eine Hälfte, ein Viertel, eine halbe Stunde, zwei
Liter Milch, 2,40 – zwei Meter vierzig, 2,40 Е – zwei Еuro vierzig.

Систематизациja категорија којих у матерњем језику
нема или ce битно разликују
Инфинитивне конструкције: zu, um... zu, ohne... zu, statt... zu .
Er beschloss gleich nach Hause zu gehen. Ich kam früher,mit dir
zu reden. Sie verließen das Zimmer, onhe uns zu begrüssen. Statt zu
regnen, begann es zu schneien.
Казивање претпоставки, начина, жеље, поређења (рецептивно)
Кoнјунктив у простој (не сложеној) реченици за изражавање,
жеље, могућности, сумње, претпоставки, нестварности
Ewig lebe unsere Freiheit! Möge er kommen! Beinahe wärest du
zu spät gekommen. Hätte er das gewusst!
Кондиционалне реченице

Неуправни говор (рецептивно)
За истовременост конјуктив презента или претерита.
Sie sagt: „Ich schreibe einen Brief an meinen Freund.”
Sie sagt, sie schreibe/schriebe/ einen Brief an ihren Freund. Sie
sаgt, dass sie...
За радњу која се десила пре момента говора; перфект или
плусквамперфект конјунктива.
Sie sagt: „Ich habe einen Roman von T. Mann gelesen.”
Sie sagt, sie habe/hätte/ einen Roman von T. Mann gelesen.
Sie sagt, dass sie...
За радњу која се дешава после момента говора: футур кон
јунктива или облик „würde”.
Sie sagt: „Ich werde/würde/ einen Roman von T. Mann lesen.”
Sie sagt, dass sie...
Инфинитивнe конструкције

Потенцијалне
Er wäre zufrieden, wenn du kämest. Ich würde dich besuchen,
wenn ich Zeit hätte.
Иреалне (рецептивне)
Beзник: wenn
Er wäre gekommen, wenn er die Einladung bekommen hätte.
Намерне реченице Везници: damit, da
Wir gehen so früh in die Schule, damit wir alles vorbereiten. Gib
acht, dass du nicht zu spät kommst.
Начинске реченице
Везници: indem, ohne dass, statt dass
Er betrat den Saal, indem er alle herzlichst begrüßte. Sie ging an
mir vorbei, ohne dass sie mich bemerkte. Statt dass ich auf den Autobus
warte, gehe ich lieber zu Fuß.

Изражавање модалитета
а) sein + zu + Infinitiv
Dieses Problem ist zu lösen. Da ist dieser Vorgang am besten zu
beobachten.
б) Lassen + sich + Infinitiv
Das lässt sich leicht erklären. Diese Bruchspalte lässt sich bis
nach Berlin verfolgen.
Пасив радње и пасив стања (рецептивно)
7. У функцији истицања неког процеса и резултата или циља
неке радње, док се вршилац или узрочник радње може и не мора
навести: Im Wasser wird verschiedenes Material abgelagert. Das Auto
wurde sehr billig verkauft.
Модални глаголи + инфинитив презента пасива (рецептивно)

Везници: wie, als, als ob
Die ist so schön, wie man mir erzählte. Alles endete viel besser,
als ich erwarten konnte. Er sieht aus, als ob er krank sei.

Dabei muss die Temperatur der Luft beachtet werden. Dabei soll
te die Meinung der Gegner in Betracht genommen werden.
Лексикологија (рецептивно)
– сложенице, префиксација и суфиксација
– стране речи и интернационализми, термини и терминологи
зиране речи из општег језика.

Творба речи (рецептивно)

Лексикографија

Поредбене/компаративне реченице (рецептивно)

Заменички прилози – грађење и употреба Wozu, womit, wo
ran...; dazu, damit, daran...) Woran denkst du? Ich denke immer daran.
Грађење сложеница
именица + именица; придев + именица; префиксација .
Atomphysik, Wandtafel, Hochschule, Schnellzug, beantworten,
begrüßen, unmöglich Изведене именице
Wohnung, Besichtigung, Heizung usw.
Лексикографија
Структура једнојезичних речника и служење њима.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Поред утврђивања градива које je обрађено и систематизова
но у претходним годинама, у овом разреду се обрађује:
Одредбе квалитета и квантитета
Описна компарација помоћу партикула: ganz, besonders,
höchst, überaus (алсолутни суперлатив).
Sie ist eine sehr fleißige Studentin. Das war eine besonders/
höchst/angenehme Reise.
Потенцирање суперлатива
Seine Arbeit war bei weitem die beste. Seine Arbeit war bei wei
tem die beste. Sie Ist das aüßerstschönste Mädchen in der Schule.

Стручни речници и њихово коришћење.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Обнављати и утврђивати градиво обрађено у претходним раз
редима, са циљем да рецептивна употреба језика све више постаје
репродуктивна.
Партицип I и II у:
а) атрибутивној употреби
das spielende Kind; die streikenden Arbeiter; der entstehende
Strom; der ausgefüllte Antrag; die gestellten Fragen;
б) адвербијалној употреби (рецептивно)
Sie gingen erzählend durch den Garten. Sie saß lesend am Tuch.
Sie kam informiert an. Herzlich lächelnd begrüßte er seine Gäste.
ц) предикативној употреби
Die Reise war anstrengend. Die Fragen sind vorbereitet.
Инфинитив са zu, ohne zu, um zu, anstatt zu у функцији
еквивалентних зависних реченица (рецептивно)
Es ist wichtig pünktlich zu sein, (es ist wichtig, dass man
pünktlich ist.)
Er braucht nur einige Minuten um die Aufgabe zu lösen. (Er bra
ucht nur einige Minuten, damit er die Aufgabe löst.)
Ред речи у реченици са тежиштем нa положају глагола.
8. Cистематизација
9. Лексикографија
Енциклопедијски речници и служење њима

РУСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Реченица
Реченице са глаголским прилозима. Употреба нет и не у ре
ченици.
Именице
Варијанте падешких наставака /на лексичком нивоу/: генитив
једнине на – у, генитив множине без наставака.
Изведене и сложене именице. Скраћенице /вуз, Комсомол, МГУ/
Синоними, антоними, хомоними. Међујезички хомоними и
пароними.
Заменице
Опште именице: сам, самый, любой.
Одричне заменице: некого, нечего.
Придеви
Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег об
лика /у предикату са допуном/.
Бројеви
Редни и збирни бројеви.
Глаголи
Императив за 3. л. једн. и 3. л. мн. Најчешћи префикси код
грађења глагола и њихова улога у промени глаголског вида.
Прошло време глагола од инфинитива са сугласничком основом.
Глаголски прилози /обнављање, активирање и систематиза
ција.
Радни глаголски придеви и трпни придев прошлог времена/
рецептивно/.
Прилози
Најфреквентнији модели за грађење прилога: придевска
основа + О /тихо, скромно и сл./; придевска основа + И /по-русски,
практически и сл./.
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у одно
су на матерњи језик /у, около, вокруг с генитивом у одредби места,
по с дативом и локативом у временској одредби; в и на у одредби
места: работать на заводе, учиться в университете и сл
Везници

Сложена реченица
Врач советовал мне, чтобы я отдохнул.
Просторни односи
а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом
Я тебя буду ждать у /около, возле/ памятника.
Она живёт у своих родителей.
Мой брат работает на заводе, а сестра учится в университете,
б) Сложена реченица
Мы пошли туда, куда вела узкая тропинка.
Временски односи
а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом
Они собираются по вечерам.
Это случилось по окончании войны.
б) Реченице са глаголским прилогом
Возвращаясь домой, я встретил товарища.
Кончив работу, он поехал домой.
в) Сложена реченица
Как только скрылось солнце, стало холодно.
Начински односи
а) Реченице са глаголским прилогом
Друзья возвращались домой весело разговаривая.
Он поздоровался кивнув головой.
б) Сложена реченицаМы все сделали так, как сказал учитель.
Он оказался способнее, чем я предполагал.
Узрочни односи
а) Реченице с глаголским прилогом
Не находя нужного слова, он замолчал.
Почувствовав голод, брат решил пообедать без меня,
б) Сложена реченица
Так как брат почувствовал голод, он решил победать без меня.,
Циљни односи
а) Реченице са одредбом у инфинитиву
Мать отпустила дочку гулять
Мы пришли проститься/чтобы проститься,
б) Сложена реченица
Чтобы правильно говорить,нужно хорошо усвоить грамматику.
Лексикологија
Најчешћи деминутиви именица и придева.
Лексикографија
Структура једнојезичних речника и служење њиме.

Најфреквентнији везници и везничке речи /хотя, прежде, чем,
чтобы; что, который, где, когда и сл./.
Реченични модели
Реченичне моделе предвиђене програмом за први разред и да
ље примењивати у различитим варијацијама и комбинацијама. У II
разреду посебну пажњу посветити моделима у потврдном, одрич
ном и упитном облику за исказивање следећих односа:
Субјекатско-предикатски односи
Реченице са кратким придевским обликом у предикату
Я был болен гриппом.
Он способен к математике.
Објекатски односи
Реченице са објектом у инфинитиву
Врачь советовал мне отдохнуть.
Я уговорил товарища молчать.

III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Реченица
Једночлане реченице: неодређено – личне и уопштено – лич
не. Претварање неодређено – личних реченица у личне и обрнуто
/В киоске продают газеты продаются в киоске/. Претварање пасив
них конструкција у активне и обрнуто /План вы полнен заводом,
– Завод выполнил план/.
Именице
Род абревијатура /скраћеница/. Познатији наши и страни гео
графски називи са специфичностима у роду, броју и промени.
Заменице
Неодређене заменице са: – то, – нибудь, – либо; кое

Придеви
Посебни случајеви образована краћег облика: большой – ве
лик; маленький -мал; злой – зол. Посебни случајеви образовања
суперлатива: величайший, малейший. Елатив.
Бројеви
Читање децимала и разломка: 0,1 – ноль целых одна десятая;
0,01 – ноль целых одна сотая; 0,001 – ноль целых одна тысячная;
1,1 – одна целая /одно целое/ одна десятая; 2,4 – две целых четы
ре десятых; 1/2 – одна вторая /половина/; 3/4 – три четвёртых /три
четверти/.
Глаголи
Глаголски придеви – активни и пасивни /грађење и употреба/.
Глаголи са значењем оба вида /рецептивно/. Глаголи кретања
са префиксима – активно коришћење.
Прилози
Систематизација прилога. Исказивање опозиције место: пра
вац паровима прилога просторног значења као нпр.: там – туда,
здесь – сюда, где – куда и сл.

Предмет размером /в/ единицу.
б/ Реченице са одредбом за приближну количину
Я приду минут через десять
В классе было учеников тридцать.
Атрибутивни односи
а/ Реченице са атрибутом израженим придевом и могућности
замене придева именицом:
Мы ддлго гуляли по московским улицам
Мы долго гуляли по улицам Москвы.
б/ Реченице са атрибутом израженим предлошко-падежном
конструкцијом или падежом без предлога.
Мы купили брошку из золота.
На этой улице много памятников архитектуры.
Лексикологија
Најчешћи идиоми и фразеологизми.
Полисемија
Терминологија. Усвајање основне терминологије дате струке.
Лексикографија
Структура стручног речника и његово коришћење.

Предлози
Предлози карактеристични за функционалне стилове /науч
ни, пословни, публицистички и сл./: в виде, в зависимости от, в ка
честве, в процессе, в результате, вследствие, по мере, по причине,
при условии и сл. /рецептивно/.
Везници
Везници карактеристични за функционалне стилове: подобно
тому, как; по мере того, как; в зависимости от того, как; в резуль
тате того, что; я связи с тем, что; не смотря на то, что и сл. /рецеп
тивно/.
Реченични модели
Реченичне моделе предвиђене за претходне разреде и даље
примењивати у различитим комбинацијама. У Ш разреду посеб
ну пажњу посвећивати Моделима за исказивање следећих односа
и значења:
Субјекатско-предикатски односи
а/ Реченице са субјектом израженим конструкцијом: номина
тив + с + инструментал: Мы с вами опять в школе.
б/ Реченице с копулама: являться, называться, служить и сл.
Металлы являются хорошими проводниками электричества.
Глина служит сырьем для керамических изделий.
в) Реченице са копулом есть
Организм есть живое существо
г) Реченице за это у предикату
Золото – это драгоценный металл.
д/ Реченице с трпним глаголским придевом у предикату
Лес посажен недавно.
Проект здания создан архитектором.
Просторни односи
Реченице с прилошким одредбама за место, правац и трасу
Я там никогда не был, но очень хочу поехать туда.
Северная его часть лежит за полярным кругом.
Авала расположена в двадцати километрах от Белграда.
Поезд приближается к территории Дальнего Востока
Он прошёл через всю Сибирь.
Квантитативни односи
а/ Реченице са одредбом за меру и количину
Был мороз в тридцать градусов.
Предмет весом л пять килограммоа

IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Реченица
Упитна реченица – специфичности изражавана питања у ру
ском језику.
Одрична реченица – специфичности изражавања одрицања у
руском језику.
Претварање партиципских конструција у сложене реченице и
обрнуто.
Именице
Скраћенице и називи мерних јединица из Међународног си
стема јединица. Род непроменљивих именица. Именице придев
ског и партиципског порекла. Преглед најтипичнијих суфикса за
грађење именица
Заменице
Преглед и систематизација заменица.
Придеви
Придеви партиципског порекла. Преглед најтипичнијих су
фикса за грађење придева.
Бројеви
Читање разломака, математичких знакова и радњи: 1 2/7 – од
на целая две седьмих; 5 9/10 – пять целыих девять десятыих; 2² два
в квадрате равно четырём; 2³ – два в кубе; 28 – два в восьмой сте
пени; 2n – два в степени ен; √9 – корень квадратный из девяти ³√64
корень кубический из шестидесяти четырех.
Глаголи
Глаголски придеви – систематизација и промена Преглед нај
типичнијих суфикса и префикса за грађење глагола Систематиза
ција усвојених глагола који се рекцијски разликују од еквивалент
них глагола у матерњем језику.
Предлози
Систематизација предлошко-падешких конструкција по се
мантичком принципу за исказивање објекатских, просторних, вре
менских, узрочних, циљних, начинских и атрибутивних односа /у
обиму датих реченичних модела/.

Везници
Сложени везници.
Реченични модели
Реченични модели уведени у наставу током претходних раз
реда обнављати тако да ученици постану свесни:
а) да се један исти смисао /значенье, однос/ у руском језику
може исказати средствима различитог нивоа;
б) да се једна те исти смисао често на различите начине иска
зује у руском језику и матерњем језику ученика У IV разреду по
себну пажњу посветити следећим моделима и њиховом стилском
диференцирању;
Субјекатско-предикатски односи
а) Реченице с глаголом представлять собой у предикату
Геометрическая фигура представляет собой часть плоскости,
б) Реченице с глаголима иметь, иметься у предикату
Мы имеем фотографии нашей планеты, сделанные из космоса
в) Реченице са аналитичким глаголским предикатом
Данные подвергаются обработке в ЭВМ.
Објекатски односи
Објека уз негиране глаголе
Он не имеет права так говорить.
Разве ты не знаешь зту девушку?
Просторни односи
Реченице с прилошким одредбама за место, правац, одвајање
од места и трасу /систематизација/
Идите вниз. Мы были внизу. Они пришли снизу.
Много таких памятников вокруг нас. Я тебя буду ждать около
памятника
Мы повесили зеркало над умывальником.
Зеркало висит над умывальником.
Солнечные лучи проходят сквозь/через стекло.
Они долго жили за границей. Они приехали из-за границы.
К реке нужно было иди по лесу/лесом.
Временски односи
а) Реченице с прилошком одредбом за време /систематизација/
Он родился 15 мая 1971 года. Он родился в 1971 году.
За несколько дней до начала войны он приехал домой,
б) Сложена реченица
Прежде чем ты будешь отвечать, хорошо подумай.
Циљни односи
а) Реченице с прилошком одредбом за циљ и намену /систе
матизација
Я иду в аптеку за лекарством.
Я иду в аптеку купить лекарство.
С целью измерения силы применяют динамометр,
б) Сложена реченица
Чтобы определить направление, нужен компас.
Узрочни односи
а) Реченице с прилошком одредбом за узрок /систематизација/
Товарищи почему-то не пришли. Благодаря помощи Друга, я
выполнил задание
б) Сложена реченица
‚Гак как было шумно, мы ничего не могли понять.
Условни односи
Сложена реченица
Если нагревать тела, то они расширяются.
Реченице са конгруираним и нехонгруираним атрибутом
Учитель проверял ученические тетради. Учитель проверял
тетради учеников. Это чемпион мира по шахматам.

Правопис и интерпункција
писање –н– и -нн, – Употреба зареза код издвојених обрта,
уводних и уметнутих речи и реченица, зависно-сложених речени
ца, сложених везничких израза. Транслитерација руских речи ла
тиницом/ при телеграфском општењу/.
Лексикологија
Међујезички хомоними и пароними. Стручни термини. Иди
оми и фразеологизми.
Лексикографија
Коришћење енциклопедијских речника и енциклопедија.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Сложене реченице
а. Зависна реченица у индикативу:
Dès que l‘avion a atterri, les passagers sont descendus.
Pendant que nous volions au-dessus des Alpes, il y avait une
tempête...
Vous pensez (croyez, dites, vous êtes sûr) que vous passerez
l‘examen?
Изразити и помоћу инфинитива:
Vous êtes sûr de passer l‘examen? Vous pensez réussir? J‘espère
partir
(J‘espère que je partirai demain.)
Остале врсте реченица не обрађују се посебно; али треба ука
зати на изражавање узрока (parce que..., puisque, à cause de...) и на
смисао реченице са другим чешћим везницима када се појаве у
тексту,
б. Зависна реченица у субјунктиву:
Употреба субјунктива презента (изражавање футура).
Изражавање:
– жеље: Je souhaite qu‘elle vienne. Elle voudrait que vous l‘at
tendiez;
– заповести, воље: Je veux que tu dises la vérité. Il faut que vous
appreniez ces vers.
Указати на могућности изражавања помоћу инфинитива: Il
faut apprendre ces vers. Je luis conseille de finir ses études – уместо:
qu‘elle finisse...
Прости перфект (passé simple) – принцип творбе, препознава
ње y тексту (Р)
Кондиционнал (будуће време у прошлости); плусквамперфект
Хипотетичне реченице (преглед све три могућности)
Si nos amis Français venaient, ils visiteraient Belgrade.
Si nos amis Français étaient venus (l‘année dernière), ils auraient
visité Novi Sad.
Прве две познате могућности ове године повезати са трећом
и разликовати значења.
Управни и неуправни говор
Savez-vous...
Dites /Dis... Je vous demande
Qui... où...
Qui a gagné le prix? Dites-moi qui a gagné le grand prix. Où se
trouve la poste? Savez-vous où se trouve la poste? Qu‘est-ce que/ce
que... Qu’est-ce qu‘on produit dans cette usine? Je vous demande ce
qu‘on y produit. Est-ce que/si...:
Est-ce que le congrès international aura lieu dans un mois?
Savez-vous si le congrès aura lieu?
Императив – инфинитив
Michel, venez (viens) chez nous demain.
Dites à Michel de venir demain chez nous.

Il m‘a dit: „Invite Michel”. Il m‘a dit d‘inviter Michel.
Ce film est très amusant.
Elle me dit que ce film est très amusant.
Слагање времена
Уз примену градива из претходне године, обрадити и примере
за истовремену, претходну и будућу радњу у прошлости:
Je pensais (j‘ai pensé) qu‘ il était /avait été/ serait/ là.
Слагање партиципа перфекта са објектом
La lettre que j‘ai reçue m‘a fait un grand plaisir.
Лексикологија
Грађење сложеница
Значење речи (основно и пренесено)
Лексикографија
Структура стручних речника
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Пасивне конструкције
Par + agens (L‘énergie solaire est captée par les végétaux.)
de + agens
Dans la guerre, le peuple fut saisi d‘un élan inoui.
без агенса
La lune s‘est formée, il y a au moins 4,5 milliards d‘années.
être nommé + им.
Il est nommé secrétaire.
Инверзија – будући да je инверзија y упитним реченицама об
рађена раније, овде ce указује на:
– сложену инверзију (Р)
Votre ami n‘est-il pas venu?
Lequel de (p)
Lequel de ces peintres préférez-vous?
Комбинацију са quel (p)
Dans quelle mesure le journal peut être utile comme source hi
storique.
Упитна реч + инф.
Pourquoi répondre? Comment réagir?
субјекат + заменице
Depuis quand m‘attendez-vous?
субјекат + именица
Qui est cet homme?
Инфинитив – активизирати инфинитив y функцији објекта и
иза глагола перцепције напоменутих у I и II разреду:
Il croit partir demain.
On les voit s‘intéresser au développement de la biologie.
Партицип презента
Le l‘ai écouté jouant du piano.
Герундив
Je l‘ai écouté en jouant du piano.
On n‘invente qu‘en travaillant.
Безличне конструкције
Униперсонали глаголи
il fait – il pleut – il faut
Etre + придев
il est possible, il est probable (указати на субјунктив)
Субјунктив – утврдити што je речено у I и II разреду, активно
усвојити субјунктив презента и указати на јављање овог начина у
тзв. безличним конструкцијама и иза извесних глагола.

Субјунктив перфекта – облици и употреба (Р)
Кондиционалне реченице – изражавање хипотетичности
– иреалност у садашњости
S‘il était ici maintenant, je serais heureux.
– иреалност у прошлости
S‘il avait travaillé, il aurait réussi à l‘examen.
Номинализација – активирати коришћење именице уместо за
висне реченице
Dés que l‘exposition fut ouverte, il partit.
Après l‘ouverture de l‘exposition, il partit.
глагол – именица ca истим кореном:
construire – la construction
réaliser – la réalisation
succéder – la succession
Бројеви
Читање разломака, математичких знакова и радњи, квадрат и
куб у мерама
Фонетика
Основне самогласничке опозиције (lit / lu / loup) и сл.
Везивање условљено „h aspiré” и „h muet”.
Интонација реченице
Лексикографија
Структура стручног речника и његово коришћење
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Сложена реченица
– препознавање односа главне и зависне реченице у тексту;
уочавање субјунктивних конструкција
каузални однос
– узрочна реченица: parce que
Je suis fatigué parce que j’ai travaillé toute la nuit.
car
Il n‘est pas venu car il est malade.
узрочна конструкција
pour +им
Ces matières sont choisies pour la commodité du travail.
à cause de
Elle n‘est pas venue à cause des raisons connues.
Изражавање циља, намере
финална реченица
pour + инф.
pour que + субјунктив; afín de, afin que
Изражавање супротности
tandis que
Le tableau est plain, tandis que la nature est profonde.
malgré + им
Malgré l‘universalité de son oeuvre, son intérieur reste inconnu,
au lieu de + инф.
Au lieu de s‘occuper de ses trouvailles, il les a emportées dans le
laboratoire, sans que + subj. (p)
Il fut prêt à nous le dire sans attendre que les autres l‘acceptent.
суперлатив – указати на неке специфичне конструкције које се
јављају у тексту:
Une plante des plus rares.
C‘est le plus important
Le meilleur peintre de notre temps.
Venez le plus vite possible.
le seul, l‘unique + субј.
II est le seul qui soit venu.

Именице ca два рода – Pluralia tantum

Лексикографија
Служење двојезичним речницима.

Бројеви

III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

– Читање разломака, математичких знакова и радњи.
– Творба речи

Пасивне конструкције са и без агенса

Сложенице
le chef d‘oeuvre; l‘avant-garde; la main d‘oeuvre...
деривација речи
a) помоћу префикса:
ultra, infra, sous, sur...
б) помоћу суфикса:
able, ible, ais, ain...
Номинилизација
супстантивирање неких граматичких категорија
инфинитив:
le devoir, le pouvoir
партицип презента:
le passant, le combattant
партицип перфекта:
le passé, le blessé, la découverte
придев:
l‘inconscient, le beau, l‘essentiel
адверб:
le bien, le mal, le mieux
Лексикологија
Најчешћи идиоми и фразеологизми. Обогаћивање фонда
стручне терминологије.
Лексикографија

Miguel fue invitado por María.
Miguel fue nombrado secretario de la Asociación.
Употреба инфинитива у функцији субјекта, објекта и атрибута
Piesan viajar mañana.
Es necesario estudiar lenguas extranjeras.
Hacer ejercicio es muy importante para la salud.
Estar + gerundio
Estaban discutiendo cuando entró Manuela.
Voy a estar estudiando toda la tarde.
Сложена реченица
основе употреба глаголких начина индикатива и субјунктива
у најчешћим типовима сложених реченица (релативна, временска,
узрочна, последична).
Безличне конструкције
са глаголима llover, nevar...
Ser + adjetivo: es necesario, es obligatorio, es importante, …
(указати на употребу субјунктива у некима од ових реченица).
Бројеви
Разломци, математички знакови радње.

Употреба енциклопедијских речника
ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Лексикографија
Структура стручних речника и њихово коришћење.

II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)

Сложена реченица

Сложена реченица

а. Зависна реченица у индикативу
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿Crees (estás
segura, piensas) que aprobaremos el examen?
са инфинитивом (са модалним глаголима)
Quiero viajar. Pienso viajar mañana.
Остале врсте реченица не обрађивати посебно, али треба указа
ти на изражавање узрока (porque, por), последице (si, para), и на сми
сао реченице са другим чешћим везницима кад се појаве у тексту.
б. Зависна реченица у субјунктиву
Употреба субјунктива презента (изражавање футура).
Субјунктив прошлих времена (pretérito imperfecto, pretérito
perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamper
fecto) – облици и употреба (рецептивно).

Препознавање односа главне и зависне реченице у тексту,
употреба субјунктива у зависној реченици (системски преглед вре
мена и функција; пре свега рецептивно); изражавање хипотетично
сти: кондиционалне реченице (системски преглед времена и функ
ција; пре свега рецептивно).

Изражавање:
– бојазни: Temo que no haya llegado a tiempo.
– жеље: Espero que venga. Me gustaría que estuvieran con no
sotros.
– заповести, воље: Quiero que me digas la verdad. Es necesario
que aprendan estos verbos.
Хипотетичне реченице (све три могућности):
Si me visitas el verano que viene, te llevaré a la playa.
Si me visitaras, te llevaría a la playa.
Se me hubieras visitado el año pasado, te habría llevado a la playa.
Управни и неуправни говор (потврдне, одричне и упитне ре
ченице, императив).
Dime si/donde/cuando/quién/que..., Sabes si/donde/cuando/
quién/que... Me puedes decir si/donde/cuando/quién/que ...

Изражавање компаративности
Tan(to)... como
más / menos... que
menor/mayor... que
mejor/peor... que
Суперлатив (релативни и апсолутни: указати на разлике у
значењу)
El libro más interesante que he leído...
Es un libro interesantísimo.
Именице
системски преглед рода и броја.
Бројеви
читање разломака, математичких знакова и радњи.
Творба речи
сложенице (најчешће комбинације):
sacacorchos, paraguas, parabrisas, limpiaparabrisas, ...
деривација
а) помоћу префикса
a-, in-, anti-, super-…

б) помоћу суфикса
– mente, -able, -so/a, ...
Номинализација најчешћих граматичких категорија
инфинитива
los deberes,
придева
el lindo, la bonita...
прилога
el bien, el mal ...
Лексикологија
Најчешћи идиоми и фразеологизми. Полисемија.
Лексикографија
Стручни и енциклопедијски речници.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и
четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним
школама и чини заокружену целину са програмом страних језика
за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног
језика започетог у основној школи.
Структуру програма чине:
а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и че
творогодишње школовање;
б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разлика
ма у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;
– школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена
задатка);
– језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).
Облици наставе
Комуникативна настава страних језика се реализује тако
што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама
и паровима, рад у пленуму или појединачни уз примену додатних
средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационотехнолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), као и уз
примену принципа наставе по задацима (task-based language teac
hing; enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU...)
Препоруке за реализацију наставе
У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставни
ка, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одре
ди колико времена на часу може да буде потрошено на фронтална
излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања
и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна
и тест питања) као и на остале облике рада.
Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима
одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења
за учење и усвајање језика. Стога је неопходно да наставник прида
значај:
– вештинама подучавања;
– вештинама организовања рада у учионици;
– способностима да спроводи истраживања праксе и да раз
мишља о свом искуству;
– стиловима подучавања;
– разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способ
ностима за њихово спровођење;
– знањима и способностима да предаје социокултурне садр
жаје;
– интеркултурним ставовима и вештинама;
– знањима о естетској вредности књижевности и способно
стима да развије такво разумевање код ученика;
– способностима за индивидуализацију рада у одељењу у ко
јем наставу похађају типови ученика с различитим способностима
за учење.

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развија
ју када наставник:
– надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;
– стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне
савете;
– преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући
примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и коорди
нирајући њихове активности.
Стога се у настави страних језика препоручују следеће ак
тивности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног
програма, и то су:
– слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са тек
стом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;
– рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози,
игра по улогама, симулације, итд.);
– мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних
новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);
– дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представља
ју унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим
трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интерак
ције на одређену тему);
– обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у тра
јању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно ви
дљиве и мерљиве производе и резултате;
– усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са
датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језич
ких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста,
усменог и писменог изражавања и медијације;
– евалуација (формативна која се спроводи током године и
служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године
која указује на остварење циљева и задатака) и самоевауација (је
зички портфолијо) ученичких постигнућа.
Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним шко
лама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је
неопходна да се језик користи ради информисаности и оспособље
ности за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику
на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се про
гресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четво
рогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу
са исходима везаним за квалификације струке.
Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном
језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у коре
лацији са њима. Реализација наставе језика струке се много више
огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је
сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се
ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу
информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке,
усавршавања и напредовања. Стога је спектар текстова који се пре
поручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата,
инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, деклара
ције, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за темат
ске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми
сајамских активности и сл. Веома је битно у раду са таквим тек
стовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени
налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине
и важности информација које они носе, треба разумети глобално,
селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба огра
ничити на строго функционалну примену реалну за захтеве стру
ке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру по
словне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе)
и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на
основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у
телефонском разговору.
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ IV РАЗРЕДА
СЛУШАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу могу да разумеју главне пору
ке и детаље неке изјаве ако се ради о темама које су у складу са

интересовањима и узрасним карактеристикама. Они су у стању да
из медија издвоје битне информације када се ради о актуелним до
гађајима и темама из њиховог домена интересовања односно струке.
Ученик може да:
– разуме опширнија упутства и објашњења (нпр. у ситуација
ма таком наставе) и да их примењује;
– прати разговоре у свакодневним ситуацијама када се прича
о познатим темама; да би био сигуран у разумевање може да саго
ворнику узвраћа питања и моли за објашњење;
– разуме саопштења везана за оријентацију и сналажење у
простору и свакодневне ситуације (нпр. на телефону) и реагује на
адекватан начин;
– разуме најаве преко разгласа, издваја битне и релевантне
информације из њих и понаша се у складу са њима;
– издвоји најважније исказе из снимљених радио и ТВ емиси
ја – под претпоставком да их могу више пута чути и гледати – када
се ради о познатим темама; у стању је да садржаје својим речима
преприча, сумира и коментарише;
– приликом слушања примењује један проширени репертоар
стратегија рецепције (нпр. критичко слушање, процењивање при
ликом слушања, слушање са задовољством).
ГОВОР
ИНТЕРАКЦИЈА
Ученици могу на овом нивоу да без припремања учествују у
разговору о познатим темама и садржајима који их интересују и при
том образлажу своје лично мишљење и реагују на мишљење других.
Ученик може да:
– изрази осећања (као нпр. изненађење, радост, тугу, бес и
равнодушност) и реагује на одговарајуће емотивне реакције;
– опише сопствене циљеве, надања, снове и реагује код дру
гих на исте;
– да започне разговор или дискусију, води их , прихвата или
одбија мишљење других;
– да у интервјуу наведе конкретне информације и реагује
на спонтана питања или води припремљени интервју и поставља
спонтано додатна питања;
– примењује језичка средства адекватна саговорнику и ситу
ацији;
– користи реторичке стратегије (форме учтивог обраћања,
повратна питања, поједностављења, реконструкције, невербална
средства).
МОНОЛОШКО ИЗЛАГАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу да пред публиком говоре уз при
прему о темама из области њиховог искуства и интересовања, опи
сујући релевантне садржаје и/или процењујући их. Могу да при
чају приче и извештавају о догађајима и о сазнањима поштујући
одређени логички ток.
Ученик може да:
– изведе припремљену презентацију у вези са познатом те
мом и притом глобално објасни основне аспекте;
– извести о сопственим сазнањима и опише сопствена осећа
ња и реакције;
– извештава о реалним догађајима;
– користи стратегије за формирање и структурисање језичког
излагања (нпр. уводне и закључне формулације, кључне речи);
– да истакне значај одређених изјава пригодном гестиком и
мимиком или наглашавањем и интонацијом.
ЧИТАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу да самостално читају, разумеју
и процењују различите текстове који се односе на области њихо
вих интересовања, струке и искуства.
Ученик може да:
– разуме комплексније захтеве и диференциране сажетке гра
дива током наставе;

– чита и разуме информативне, аргументационе, апелативне тек
стове (нпр. уводи, брошуре, писма читалаца, мејлови, блогови, омла
дински часописи или школске новине, веб странице за младе) као и
дуже, чак и нешто комплексније стручне текстове о познатим темама;
– прошири репертоар стратегија читања (критичко, процењу
јуће читање и читање са уживањем).
ПИСАЊЕ
Ученик на овом нивоу може да напише или сажме краћи
текст о познатим темама и садржајима који их интересују користе
ћи једноставне фазе и реченице.
Ученик може да:
– састави лично саопштење (кратко писмо) у којем се захва
љује, извињава, договара или одговара на питање;
– једноставним језичким средствима извештава о интере
сантним догађајима, описује своје хобије и интересовања и да дру
ге пита о истим тим стварима;
– прошири дате текстове, допуни, преиначи или пак да саста
ви текст према датом моделу;
– оно што је чуо, прочитао, видео или доживео репродукује
кратким и једноставним реченицама и изнесе своје мишљење и за
пажање у вези са тим.
СТРАНИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле четворогодишњег образовања којима
је недељни фонд часова 3)
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА
Циљ и задаци
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним
вештинама и развијање способности и метода учења страног је
зика; развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика,
његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање
општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења;
развијање способности за самостално, аутономно учење, траже
ње, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа
према другим језицима и културама, као и према сопственом јези
ку и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање
на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функ
ционисању страног и матерњег језика.
Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним
школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која
је неопходна да се страни језик користи ради информисаности и
оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом
и писаном облику.
Задаци наставе страног језика су да ученици:
– буду оспособљени да у школској и ван школској свакоднев
ници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференци
рано и сходно ситуацији;
– продубљују и проширују комуникативне способности и
постављају основе за то да страни језик функционално користе и
после завршетка свог образовања (током студија, у будућем послу
или даљем образовању);
– стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да
уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;
– буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразу
мевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и не
вербалне комуникације у складу са специфичностима језика који
уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостал
но, учење другог и трећег страног језика;
– до краја трећег разреда средње стручне школе савладају пр
ви страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.
Напомена:
Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама ва
рирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и
читање) бити на предвиђеном нивоу, док се за продуктивне вешти
не (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да бу
ду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно)

Комуникативне функције:
1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање, растанак, формално, неформал
но, специфично по регионима)
3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бро
јева итд.
4. Давање једноставних упутстава и команди;
5. Изражавање молби и захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Исказивање просторних и временских односа
11. Давање и тражење информација и обавештења
12. Описивање и упоређивање лица и предмета
13. Изрицање забране и реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и обавезности
21. Исказивање сумње и несигурности
Тематика
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Општа тематика
Из живота младих: забавни и спортски живот; школовање и
образовање;
Породица и друштво: чланови породице у друштвеном живо
ту; средства јавног информисања; прославе, празници; временски
услови и прогноза времена;
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чи
ји се језик учи: теме из савременог живота; одабрани културноисторијски споменици догађаји из живота и рада познатих ствара
лаца; примери људске солидарности.
Стручна тематика
За стручну тематику се предвиђа:
а) за фонд од два часа недељно – до 15% од укупног годи
шњег фонда часова;
б) за фонд већи од два часа недељно – до 20% од укупног го
дишњег фонда часова.
Школски писмени задаци:
а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од
два часа недељно;
б) по два писмена задатка у сваком полугодишту за фонд већи
од два часа недељно.
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)

б) за фонд већи од два часа недељно – до 30% од укупног го
дишњег фонда часова.
Школски писмени задаци:
а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од
два часа недељно;
б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два
часа недељно.
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 99 часова годишње)
Општа тематика
Из живота младих: проблеми младих данас; избор занимања
и планови за будућност; млади и међународна сарадња;
Породица и друштво: проблеми савремене породице;
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чи
ји се језик учи и наших народа: природна блага и карактеристике
привредног развоја; нове технологије и њихова примена у разним
сферама живота; савремена достигнућа науке и технологије; ме
ђународне организације и њихов значај за добробит људи и мир у
свету; познате личности из јавног и културног живота.
Стручна тематика
За стручну тематику предвиђа се:
а) за фонд од два часа недељно – до 25% од укупног годи
шњег фонда часова;
б) за фонд већи од два часа недељно – до 40% од укупног го
дишњег фонда часова.
Школски писмени задаци:
а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од
два часа недељно;
б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два
часа недељно.
Стручна тематика (од 20 до 40% од укупног годишњег фон
да часова за све четири године учења страног језика)
Различити типови текстова у настави (шематски прикази,
упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала,
хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији је
садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, из
вештаји, каталози, програми сајамских активности и сл.) треба да
обухватају следећу тематику везану за струку:
– Материјали, средства, сировине, препарати, намирнице;
– Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти,
опрема;
– Припрема, производња, паковање, складиштење и контрола
производа;
– Организација и процес рада, пружање услуга, организација
фирме, предузећа;
– Људски ресурси унутар фирме: звања, опис послова, одго
ворности и обавезе;
– Прописана документација везана за струку;
– Мере заштите и очувања радне и животне средине;
– Праћење новина у области струке;
– Пословна комуникација на страном језику релевантна за
струку.

Општа тематика
Из живота младих: дружење, слободно време;
Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у
разним ситуацијама; однос појединца према животној средини;
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чи
ји се језик учи: збивања у свету; значајнији историјски догађаји;
разни видови уметничког и научног стваралаштва; заштита кул
турног блага.
Стручна тематика
За стручну тематику предвиђа се:
а) за фонд од два часа недељно – до 20% од укупног годи
шњег фонда часова;

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
Ред речи у реченици. Место директног и индиректног објекта
– Питања:
а) Упитно-одрична питања
Why hasn‘t he arrived yet?

б) Идиоматска питања (P)
Do you feel like (having) a cup of coffee?
в) Tag questions
She‘s pretty, isn‘t she?
г) Кратка питања
When? Where? Who with? What about?
– Функционални типови реченица
а) Облици који имају функцију изјава
I feel very tired today.
б) Облици који имају фунцкију питања
You are coming?
в)Облици који имају функцију заповести
Go away! Will you open the window, please?
– Слагање времена
I know that he likes/liked/will like you.
– Погодбене реченице
а) реалне
I’ll come if I can.
б) потенцијалне
I would write to you if I knew your address.
в) иреалне (P)
If I had seen him, I would have told him to come.
– Неуправни говор
а) изјаве са променом глаголског времена (глагол главне рече
нице у једном од прошлих времена)
„I have been ill for a long time.” She said that she had been ill for
a long time.
б) питања са променом реда речи и променом глаголског вре
мена (глагол главне реченице у једном од прошлих времена)
–Yes/No questions
„Are you coming with us?” She asked me if I was coming with them.
– „WH” questions
„When did you see him? She wanted to know when I had seen him.”
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Генерички члан
A horse is an animal. The telephone is an animal. The telephone
is a useful invention.
– Члан уз називе новина и часописа.
Vogue, The National Geographic Magazine, The New York Times
– Неодређени члан у изразима
be in a hurry, be at a loss, all of a sudden, in a short time и др.
– Нулти члан уз називе празника
– Christmas, May Day
2. Именице
– Збирне именице са глаголом у једнини и множини (family,
team и др.)
My family is a large one. My family is living in different parts of
the country.
– Адјективална употреба именица
– love poems, a five pound note и др.
– Генитив мере
a mile‘s distance, a day‘s walk

– Присвојне заменице
– The book isn‘t mine.
– Повратне заменице – емфатична употреба
– I did it myself.
б) Детерминатори
– Обновити научене детерминаторе
4. Придеви
Придеви у номиналној функцији
the rich, the poor, the blind и др.
5. Бројеви
– Временски период са одређеним чланом
– the forties, the fifties
– Прости бројеви у функцији редних бројева
page three, act one и др.
6. Партитивни квантификатори
a loaf of bread, a slice of lemon, a bottle of wine и др.
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
2. Глаголи
Време и аспект глагола – обнављање
Пасивне конструкције – са директним и индиректним објектом
The book was given to her. She was given a nice present.
3. Савезни начин (Р)
I wish I were there. I wish I could help.
4. Непотпуни глаголи (са инфинитивом презента)
а) may, might
Не may come today. We might go to the concert tonight.
б) should, would
You should do as he says. That would be his mother.
в) ought to
You ought to go now. Ought he to work so hard?
– Герунд
a) после придева busy, worth
She is busy cleaning her flat. The book is worth reading,
б) после предлога
She is fond of reading. She left without saying anything,
Causative have/get (P)
Двочлани глаголи (фразални и предлошки)
take off, give up, look after, take after, take after и др.
III. ПРИЛОЗИ
Место прилога у реченици.
Не went to the station by taxi.
– Прилози за учесталост
usually, occasionally, sometimes и др.
IV. ТВОРБА РЕЧИ
Најчешћи префикси и суфикси за творбу глагола
dis-, mis, -un, -en, -ize, -fy

3. Заменички облици

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА

а) Заменице
– Показне заменице the former, the latter
Mary and Peter are the best pupils in class. The former is good at
languages and the latter is good at biology.

VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА

Најчешћи идиоми и фразе

Структура и коришћење једнојезичних речника.

III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
Сложена реченица
а) номиналне клаузе
Тhеу all knew that she wouldn‘t come.
б) релативне клаузе
рестриктивне.
The lady who/that was here yesterday has gone to London.
I‘ve lost the book which/that I bought this morning.
Обратити пажњу на контактне реченице (изостављање рела
тивне заменице у акузативу).
– нерестриктивне
My brother Bob, whom you met yesterday, is coming with us. He
got lost on Snowdon, which was enveloped in fog.
в) адвербијалне клаузе
– за начин и поређење (Р)
She treats me as if I were a child.
– за место
Tell me where to go.
– за време
Come as soon as you can.
– Инверзија – иза neither, nor, so
She‘s a real beauty and so is her sister.
I can‘t swim. Neither can Mary.
I like reading. So does my brother.
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Одређени члан у прилошким фразама, са компаративом
пропорције, испред имена зграда, институција.
The book is on the table. The more I know him the less I like him.
The Empire State Building is in the USA.
– Одређени генерички члан испред придева (етника) да озна
чи нацију
The Germans wanted to defeat the British but they failed.
– Нулти члан уз географска имена, испред именица bed, pri
son, school, у паралелним структурама hand in hand, arm in arm и др.
Africa, England, Ben Nevis, Greenland, go to bed, go to school
2. Именице
– Плуралиа тантум
scissors, trousers и др.
– Релативни плуралиа тантум облици
– jeans, glasses и др.
– Синкретизам једнине и множине
means, series, species
There has been an interesting series of concerts yesterday. There
were several series of lectures at the university last year.
– Небројиве именице у функцији бројивих именица
Two coffees, please.
3. Заменички облици

they)

Заменице
– Безлична употреба личних заменица множине (we, you,

They say she left for London a week ago.
– Општа лична заменица ONE
One never knows what may happen next.
– Неодређене заменице some, somebody, someone, something
any, anybody, anyone, anything)
Someone is knocking at the door. There was something very plea
sing in her eyes. Some like it hot. Did you see anyone there?

4. Придеви/адјективали
– Компаратив једнакости и компаратив неједнакости (Р)
– as + adjective + as; not so/as + adjective + as
She is as tall as her sister. He isn‘t so/as bad as you may think.
– Партиципи
а) као адјективали
the stolen money, the wounded soldier и др.
б) у номиналној функцији
The accused stood up.
5. Бројеви
Означавање нуле у различитим контекстима
– у аритметици: nought / naught, zero
– у спорту: nil/nothing; love у тенису
– О (у бројевима телефона, соба и др.)
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
– Време и аспект глагола – обнављање
– The Present Perfect Tense – сa значењем будућности
I‘ll come as soon as I have finished reading the book.
– The Future Perfect Tense (P)
I shall have written the letter by the time you come.
– Непотпуни глаголи
а) ca инфинитивом перфекта
He ought to have done it by now.
It must have been nine o‘clock when I came back home.
б) WOULD/USED TO за изражавање радње која ce понављала
у прошлости
When we were children we would/used to go swimming every
summer.
– Герунд
а) после израза (P)
It‘s no use (crying). I can‘t help (laughing).
б) после глагола continue, go on, keep on, avoid, prefer и др.
She kept on talking for hours. She prefers reading to playing tennis.
– Објекат ca инфинитивом (P)
They want her to be a dentist.
– Двочлани глаголи (фразални и предлошки)
– drink up, give in, bring over, call on и др.
2. Прилози
– Обнављање и утврђивање
– Конверзија прилога и придева – daily, early, fast, pretty…
It is a daily newspaper. It appears daily.
– Прилози изведени са -1у, уз промену значења.
Не works hard. Не hardly works at all.
3. Везници
either...or, neither.. nor
IV. ТВОРБА РЕЧИ
Префикси и суфикси за творбу именица ca: co -dis-, in-, mis-,
over-; -dom, -ness, -ful,-ment, -tion, -th
V. ФОНОЛОГИЈА
Помераље акцента при промени врете речи (PERmit, perMIT)
VI. ЛЕКСИКОЛОГИJA
Идиоми и фразе
VII. ЛЕKСИКОГРАФИЈА
Структура и коришћење стручног речника, речника синонима

IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 99 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
Адвербијалне клаузе
а) узрочна
Since we live by the river we can swim every day.
б) намерна
He left early in order to catch the 5 o‘ clock bus.
– Скраћивање клауза (P)
а) временских клауза
(As I was) coming home I met an old friend of mine.
After I had done my homework I went out for a walk.
Having done my homework I went out for a walk.
б) релативних клауза
The man (who is) sitting next to her is my best friend.
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Преглед употребе члана
Члан испред властитих имена
A Mr. Smith is waiting for you. Is this the Mary we met last night?
– Одређени члан уз делове тела (у пасиву и после предлога)
She was red in the face. He was wounded in the leg.

2. Двочлани глаголи (фразални и предлошки)
look up, live down, call up и др.
3. Прилози
Обнављање и систематизација врсте прилога и места прилога
у реченици.
4. Предлози
Систематизација предлога за време, правац кретања, место и
начин.
IV. ТВОРБА РЕЧИ
Творба сложеница и деминутива
breakdown, ironing-board, humming-bird, и др.; leaflet, gosling и др.
V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Идиоми и фразе
VI. ЛЕКСИКОГРАФИJA
Енциклопедијски речници (општи и посебни)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)

2. Именице
– Обнављање, утврђивање и систематизација множине име
ница и слагања именице са глаголом
– Множина именица страног порекла (Р)
analysis /analyses, datum /data, formula/formulae и др.
3. Заменички облици
а) Заменице
– Неодређена лична заменица ONE – PROP ONE
There are expensive shoes and there are cheap ones.
б) Детерминатори
Обнављање и утврђивање
4. Придеви
Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева
Латински компаратив (Р)
prior to, inferior to, superior to
Silk is superior in quality to nylon.
5. Бројеви
– Употреба редних бројева
– Бројеви у функцији именице
Hundreds of people were hurt in the earthquake.
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
Време и аспект – обнављање
– Инфинитив
а) после упитних речи
I don‘t know how to solve the problem. I‘ve no idea which bus
to take.
б) после придева (P)
I am glad to have met you. This bag is too heavy to carry.
в) BE + infinitive
The train is to leave at 9.15. The two leaders are to meet in Mo
scow.
г) BE ABOUT + infinitive The plane is about to take off.
– Пасивне конструкције
– Обнављање и утврђивање
– IT + passive verb + clause
It is said that... It was decided to...

Сложена реченица
Експлицитне зависне реченице:
finale (Lo faccio perchè voi siate felici)
causale (Sono triste perchè ho sbagliato)
concessiva (Guardo il film, benchè non mi interessi) с одговара
јућим везницима: perchè/affinchè; sebbene/benchè/anche se; poichè/
siccome и сл.
Зависна реченица у коњунктиву
Коњунктив прошлих времена (congiuntivo passato, congiunti
vo imperfetto, congiuntivo trapassato) – облици и употреба (рецеп
тивно).
Изражавање:
– бојазни: Temo che oggi faccia freddo.
– жеље: Spero che Maria venga.
– заповести, воље: E’ necessario che tu finisca questo lavoro.
Погодбени начин (condizionale presente, condizionale passato).
Хипотетичне реченице (реалне, потенцијалне, иреалне, ме
шовите):
Se fa bel tempo, andiamo in gita.
Se facesse tempo andremmo in gita.
Se avesse fatto bel tempo, saremmo andati in gita.
Se avesse fatto bel tempo stamattina, adesso saremmo in gita.
Управни и неуправни говор (потврдне, одричне и упитне ре
ченице, императив).
Глагол
Императив:
Императив глагола avere, essere, sapere.
Члан
Употреба члана уз присвојни придев, именицу и описни при
дев (Il mio fratello maggiore).
Основна правила о употреби члана уз властите именице.
(Vado a Milano. La mia Roma è cambiata molto. Torno dalla Francia
mercoledì).
Именица
Именице без облика множине или једнине.
Множина именица на -co, -ca, -go, -ga.

Именице с наставком -ista, -tore, -aio; други суфикси за изво
ђење имена вршиоца радње.
Именице centinaio и migliaio и њихова множина.
Придев
Поређење придева: позитив, компаратив, суперлатив.
Синтетички (органски) облици компаратива и суперлатива
(релативног и апсолутног) придева piccolo, grande, buono, cattivo;
разлика у значењу.
Аналитичко грађење суперлатива апсолутног (елатива) помо
ћу прилога assai, molto, troppo. Суфикс – issimo.
Редни бројеви (1. – 10.); наставак -esimo за грађење осталих
редних бројева.
Присвојни придеви altrui и proprio.
Непроменљиви придеви.
Основни суфикси за алтерацију придева.
Заменица
Здружени облици ненаглашених заменица.
Релативна заменица cui.
Синтагма члан (са предлогом или без њега) + cui са релатив
но – посесивно вредношћу.
Заменица si и њено значење (повратно, безлично, пасивно).
Речца ecco и ненаглашене личне заменице.
Речце
Речце ci и ne и ненаглашене заменице lo, la, li, le.
Речца не с прилошком (Ne torno adesso) и заменичком вредно
шћу (Marco? Ne parliamo spesso). Речца ci са заменичком вредно
шћу (Marco? Ci ho parlato ieri).
Лексикографија
Ученик треба да се обучи да правилно користи речник, и да
се упозна са неким основним појмовима из области лексикографи
је. Опис одреднице у речнику.
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)

Члан
Употреба члана уз присвојни придев и хипокористике и уз
лична имена (Il mio caro fratellino; Dov’è la Marisa?).
Посебни случајеви употребе члана уз географске појмове:
структура In tutta Italia.
Именица
Најфреквентније именице са двојним облицима за множину
(nomi sovrabbondanti).
Алтернативни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.
Основни деривативни суфикси и префикси.
Лажне алтерације.
Придев
Алтеративни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.
Суфикси -enne и -ina за бројеве (у служби означавања нечијих
година: quarantenne, sulla quarantina).
Морфолошке одлике придева santo, grande.
Заменица
Релативна заменица il quale.
Личне заменице у служби субјекта које су мање заступљене у
говорном језику (egli, esso, essa, essi, esse).
Показне заменице codesto, stesso, medesimo.
Речце
Прилошка речца ci и ненаглашена лична заменица у служби
директног објекта (Mi ci trovi stasera; Ce la trovi stasera = Trovi Ma
ria al bar).
Лексикографија
Служење двојезичним и једнојезичним речницима, речници
ма синонима и антонима.
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 99 часова годишње)
Пасив
Si passivante.

Пасив
Са глаголом venire.
Са глаголом andare.

Нелични глаголски облици

Нелични глаголски облици

Gerundio

Infinito

Gerundio passato
Passato remoto неправилних глагола.
Stare + gerundio
Sto leggendo il libro.
Marco sta preparando da mangiare.

Infinito passato
Партицип прошли (participio passato).
Партицип презента (participio presente).
Futuro anteriore (предбудуће време)
Quando sarai arrivata a Firenze sarai stanca.
Passato remoto правилних глагола.
Sto leggendo il libro.
Marco sta preparando da mangiare.
Сложена реченица
(указати на употребу коњунктива у некима од ових реченица)
– временска
– релативна
Безличне конструкције
E’ meglio che, è bene che, è utile che, è facile che,
(указати на употребу коњунктива у овим реченицама).

Сложена реченица
(указати на употребу коњунктива у некима од ових реченица)
– последична
– узрочна
Члан
Градови који захтевају члан (L’Aia); употреба предлога ис
пред таквих градова (Vado malvolentieri all’Aia). Државе које одба
цују члан (Proviene da Cuba; Vado a Cipro).
Изостављање, употреба члана у набрајањима.
Употреба члана у пословицама.
Именица
Именице са неправилном множином (tempio – templi, dio –
dei и сл.).

Творба сложених именица и множина таквих именица (ком
бинације именице и придева: cavolfiore; cassaforte, francobollo; chi
aroscuro и сл.).
Придев
Синтетички облици компаратива и суперлатива (релативног и
апсолутног) придева alto и basso.
Синтетичко грађење суперлатива апсолутног помоћу помоћу
префикса arci-, stra-, iper-, ultra-. Идиоми са вредношћу суперлати
ва апсолутног (ricco sfondato; stanco morto, ubriaco fradicio и сл.).
Положај једног или више придева у односу на именицу.
Разлике у значењу придева у зависности од његовог положаја
уз именицу (дескриптивна и дистинктивна функција придева).
Заменица
Неодређене заменице или придеви: alcuno, ciascuno, certo, al
tro, nessuno, parecchio.
Неодређене заменице: nulla, niente, un tale, qualcosa.
Речце
Прилошка речца ci и ненаглашена лична заменица у служби
директног објекта (Mi ci trovi stasera; Ce la trovi stasera = Trovi Ma
ria al bar).
Лексикографија
Служење двојезичним и једнојезичним речницима, речници
ма синонима и антонима, енциклопедијама, лексиконима.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Негација
Проширење листе одричних речи: nirgends, nirgendwo, nie
mals, gar nicht, nirgendwohin
Er läuft niemals (nirgends, nirgendwo, nirgendwohin)
Das habe ich niemals gehört. Das ist gar nicht schwer.
keinesfalls, keineswegs
Das war keinesfalls die richtige Antwort. Er wird keineswegs he
ute ankommen.
Казивање радње и стања у садашњости, прошлости и будућности
(рецептивно)
Стање остварено у прошлости
– перфект пасива радње
Das Haus ist vor Jahren gebaut worden.
Стање коje ћe се остварити у будућности
– футур пасива радње
Darüber wird noch gesprochen werden.
Одредбе квантитета
– Основни, редни, децимални бројеви. Основне мере. Рачун
ске радње. Монете.
Tausend, Million, eine Hälfte, ein Viertel, eine halbe Stunde, zwei
Liter Milch, 2,40 – zwei Meter vierzig, 2,40 Е – zwei Еuro vierzig.
Систематизациja категорија којих у матерњем језику
нема или ce битно разликују
Инфинитивне конструкције: zu, um... zu, ohne... zu, statt... zu .
Er beschloss gleich nach Hause zu gehen. Ich kam früher,mit dir
zu reden. Sie verließen das Zimmer, onhe uns zu begrüssen. Statt zu
regnen, begann es zu schneien.
Казивање претпоставки, начина, жеље, поређења (рецептивно)
Кoнјунктив у простој (не сложеној) реченици за изражавање,
жеље, могућности, сумње, претпоставки, нестварности

Ewig lebe unsere Freiheit! Möge er kommen! Beinahe wärest du
zu spät gekommen. Hätte er das gewusst!
Кондиционалне реченице
Потенцијалне
Er wäre zufrieden, wenn du kämest. Ich würde dich besuchen,
wenn ich Zeit hätte.
Иреалне (рецептивне)
Beзник: wenn
Er wäre gekommen, wenn er die Einladung bekommen hätte.
Намерне реченице Везници: damit, da
Wir gehen so früh in die Schule, damit wir alles vorbereiten. Gib
acht, dass du nicht zu spät kommst.
Начинске реченице
Везници: indem, ohne dass, statt dass
Er betrat den Saal, indem er alle herzlichst begrüßte. Sie ging an
mir vorbei, ohne dass sie mich bemerkte. Statt dass ich auf den Autobus
warte, gehe ich lieber zu Fuß.
Поредбене/компаративне реченице (рецептивно)
Везници: wie, als, als ob
Die ist so schön, wie man mir erzählte. Alles endete viel besser,
als ich erwarten konnte. Er sieht aus, als ob er krank sei.
Творба речи (рецептивно)
Заменички прилози – грађење и употреба Wozu, womit, wo
ran...; dazu, damit, daran...) Woran denkst du? Ich denke immer daran.
Грађење сложеница
именица + именица; придев + именица; префиксација .
Atomphysik, Wandtafel, Hochschule, Schnellzug, beantworten,
begrüßen, unmöglich Изведене именице
Wohnung, Besichtigung, Heizung usw.
Лексикографија
Структура једнојезичних речника и служење њима.
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Поред утврђивања градива које je обрађено и систематизова
но у претходним годинама, у овом разреду се обрађује:
Одредбе квалитета и квантитета
Описна компарација помоћу партикула: ganz, besonders,
höchst, überaus (алсолутни суперлатив).
Sie ist eine sehr fleißige Studentin. Das war eine besonders/
höchst/angenehme Reise.
Потенцирање суперлатива
Seine Arbeit war bei weitem die beste. Seine Arbeit war bei wei
tem die beste. Sie Ist das aüßerstschönste Mädchen in der Schule.
Неуправни говор (рецептивно)
За истовременост конјуктив презента или претерита.
Sie sagt: „Ich schreibe einen Brief an meinen Freund.”
Sie sagt, sie schreibe /schriebe/ einen Brief an ihren Freund. Sie
sаgt, dass sie...
За радњу која се десила пре момента говора; перфект или
плусквамперфект конјунктива.
Sie sagt: „Ich habe einen Roman von T. Mann gelesen.”
Sie sagt, sie habe /hätte/ einen Roman von T. Mann gelesen.
Sie sagt, dass sie...

За радњу која се дешава после момента говора: футур кон
јунктива или облик „würde”.
Sie sagt: Ich werde /würde/ einen Roman von T. Mann lesen.
Sie sagt, dass sie...
Инфинитивнe конструкције
Изражавање модалитета
а) sein + zu + Infinitiv
Dieses Problem ist zu lösen. Da ist dieser Vorgang am besten zu
beobachten.
б) Lassen + sich + Infinitiv
Das lässt sich leicht erklären. Diese Bruchspalte lässt sich bis
nach Berlin verfolgen.
Пасив радње и пасив стања (рецептивно)

Именице
Варијанте падешких наставака /на лексичком нивоу/: генитив
једнине на – у, генитив множине без наставака. :
Изведене и сложене именице. Скраћенице /вуз, Комсомол, МГУ/
Синоними, антоними, хомоними. Међујезички хомоними и
пароними.
Заменице
Опште именице: сам, самый, любой.
Одричне заменице: некого, нечего.
Придеви
Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег об
лика /у предикату са допуном/.

– У функцији истицања неког процеса и резултата или циља
неке радње, док се вршилац или узрочник радње може и не мора
навести: Im Wasser wird verschiedenes Material abgelagert. Das Auto
wurde sehr billig verkauft.

Бројеви

Модални глаголи + инфинитив презента пасива (рецептивно)

Императив за 3. л. једн. и 3. л. мн. Најчешћи префикси код
грађења глагола и њихова улога у промени глаголског вида.
Прошло време глагола од инфинитива са сугласничком основом.
Глаголски прилози /обнављање, активирање и систематизација.
Радни глаголски придеви и трпни придев прошлог времена/
рецептивно/.

Dabei muss die Temperatur der Luft beachtet werden. Dabei soll
te die Meinung der Gegner in Betracht genommen werden.
Лексикологија (рецептивно)
– сложенице, префиксација и суфиксација
– стране речи и интернационализми, термини и терминологи
зиране речи из општег језика.
Лексикографија
Стручни речници и њихово коришћење.
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 99 часова годишње)
Обнављати и утврђивати градиво обрађено у претходним раз
редима, са циљем да рецептивна употреба језика све више постаје
репродуктивна.
Партицип I и II у:
а) атрибутивној употреби
das spielende Kind; die streikenden Arbeiter; der entstehende
Strom; der ausgefüllte Antrag; die gestellten Fragen;
б) адвербијалној употреби (рецептивно)
Sie gingen erzählend durch den Garten. Sie saß lesend am Tuch.
Sie kam informiert an. Herzlich lächelnd begrüßte er seine Gäste.
ц) предикативној употреби
Die Reise war anstrengend. Die Fragen sind vorbereitet.
Инфинитив са zu, ohne zu, um zu, anstatt zu у функцији
еквивалентних зависних реченица (рецептивно)
Es ist wichtig pünktlich zu sein, (es ist wichtig, dass man
pünktlich ist.)
Er braucht nur einige Minuten um die Aufgabe zu lösen. (Er bra
ucht nur einige Minuten, damit er die Aufgabe löst.)
Ред речи у реченици са тежиштем нa положају глагола.
– Cистематизација
– Лексикографија
Енциклопедијски речници и служење њима
РУСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Реченица
Реченице са глаголским прилозима. Употреба нет и не у ре
ченици.

Редни и збирни бројеви.
Глаголи

Прилози
Најфреквентнији модели за грађење прилога: придевска
основа + О /тихо, скромно и сл./; придевска основа + И /по-русски,
практически и сл./.
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у одно
су на матерњи језик /у, около, вокруг с генитивом у одредби места,
по с дативом и локативом у временској одредби; в и на у одредби
места: работать на заводе, учиться в университете и сл.
Везници
Најфреквентнији везници и везничке речи /хотя, прежде, чем,
чтобы; что, который, где, когда и сл./.
Реченични модели
Реченичне моделе предвиђене програмом за први разред и да
ље примењивати у различитим варијацијама и комбинацијама. У II
разреду посебну пажњу посветити моделима у потврдном, одрич
ном и упитном облику за исказивање следећих односа:
Субјекатско-предикатски односи
Реченице са кратким придевским обликом у предикату
Я был болен гриппом.
Он способен к математике.
Објекатски односи
Реченице са објектом у инфинитиву
Врачь советовал мне отдохнуть.
Я уговорил товарища молчать.
Сложена реченица
Врач советовал мне, чтобы я отдохнул.
Просторни односи
а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом
Я тебя буду ждать у /около, возле/ памятника.
Она живёт у своих родителей.
Мой брат работает на заводе, а сестра учится в университете,

б) Сложена реченица
Мы пошли туда, куда вела узкая тропинка.
Временски односи
а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом
Они собираются по вечерам.
Это случилось по окончании войны.
б) Реченице са глаголским прилогом
Возвращаясь домой, я встретил товарища.
Кончив работу, он поехал домой.
в) Сложена реченица
Как только скрылось солнце, стало холодно.
Начински односи
а) Реченице са глаголским прилогом
Друзья возвращались домой весело разговаривая.
Он поздоровался кивнув головой.
б) Сложена реченицаМы все сделали так, как сказал учитель.
Он оказался способнее, чем я предполагал.
Узрочни односи
а) Реченице с глаголским прилогом
Не находя нужного слова, он замолчал.
Почувствовав голод, брат решил пообедать без меня,
б) Сложена реченица
Так как брат почувствовал голод, он решил победать без меня.,
Циљни односи
а) Реченице са одредбом у инфинитиву
Мать отпустила дочку гулять
Мы пришли проститься/чтобы проститься,
б) Сложена реченица
Чтобы правильно говорить,нужно хорошо усвоить грамматику.
Лексикологија
Најчешћи деминутиви именица и придева.
Лексикографија
Структура једнојезичних речника и служење њиме.
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Реченица
Једночлане реченице: неодређено-личне и уопштено-личне.
Претварање неодређено-личних реченица у личне и обрнуто /В ки
оске продают газеты продаются в киоске/. Претварање пасивних
конструкција у активне и обрнуто /План вы полнен заводом,– За
вод выполнил план/.
Именице
Род абревијатура /скраћеница/. Познатији наши и страни гео
графски називи са специфичностима у роду, броју и промени.
Заменице
Неодређене заменице са: – то, – нибудь, – либо; кое
Придеви
Посебни случајеви образована краћег облика: большой – ве
лик; маленький -мал; злой – зол. Посебни случајеви образовања
суперлатива: величайший, малейший. Елатив.
Бројеви
Читање децимала и разломка: 0,1 – ноль целых одна десятая;
0,01 – ноль целых одна сотая; 0,001 – ноль целых одна тысячная;

1,1 – одна целая /одно целое/ одна десятая; 2,4 – две целых четыре
десятых; 1/2 – одна вторая /половина/; 3/4 – три четвёртых /тр&
четверти/.
Глаголи
Глаголски придеви – активни и пасивни /грађење и употреба/.
Глаголи са значењем оба вида /рецептивно/. Глаголи кретања
са префиксима -активно коришћење.
Прилози
Систематизација прилога. Исказивање опозиције место: пра
вац паровима прилога просторног значења као нпр.: там – туда,
здесь – сюда, где – куда и сл.
Предлози
Предлози карактеристични за функционалне стилове /науч
ни, пословни, публицистички и сл./: в виде, в зависимости от, в ка
честве, в процессе, в результате, вследствие, по мере, по причине,
при условии и сл. /рецептивно/.
Везници
Везници карактеристични за функционалне стилове: подобно
тому, как; по мере того, как; в зависимости от того, как; в результате
того, что; я связи с тем, что; не смотря на то, что и сл. /рецептивно/.
Реченични модели
Реченичне моделе предвиђене за претходне разреде и даље
примењивати у различитим комбинацијама. У Ш разреду посеб
ну пажњу посвећивати Моделима за исказивање следећих односа
и значења:
Субјекатско-предикатски односи
а) Реченице са субјектом израженим конструкцијом: номина
тив + с + инструментал: Мы с вами опять в школе.
б) Реченице с копулама: являться, называться, служить и сл.
Металлы являются хорошими проводниками электричества.
Глина служит сырьем для керамических изделий.
в) Реченице са копулом есть
Организм есть живое существо
г) Реченице за это у предикату
Золото -это драгоценный металл.
д) Реченице с трпним глаголским придевом у предикату
Лес посажен недавно.
Проект здания создан архитектором.
Просторни односи
Реченице с прилошким одредбама за место, правац и трасу
Я там никогда не был, но очень хочу поехать туда.
Северная его часть лежит за полярным кругом.
Авала расположена в двадцати километрах от Белграда.
Поезд приближается к территории Дальнего Востока
Он прошёл через всю Сибирь.
Квантитативни односи
а) Реченице са одредбом за меру и количину
Был мороз в тридцать градусов.
Предмет весом л пять килограммоа
Предмет размером /в/ единицу.
б) Реченице са одредбом за приближну количину
Я приду минут через десять
В классе было учеников тридцать. ,
Атрибутивни односи
а) Реченице са атрибутом израженим придевом и могућности
замене придева именицом:
Мы ддлго гуляли по московским улицам
Мы долго гуляли по улицам Москвы.

б) Реченице са атрибутом израженим предлошко-падежном
конструкцијом или падежом без предлога.
Мы купили брошку из золота.
На этой улице много памятников архитектуры.
Лексикологија
Најчешћи идиоми и фразеологизми.
Полисемија
Терминологија. Усвајање основне терминологије дате струке.
Лексикографија
Структура стручног речника и његово коришћење.
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 99 часова годишње)

посебну пажњу посветити следећим моделима и њиховом стил
ском диференцирању;
Субјекатско-предикатски односи
а) Реченице с глаголом представлять собой у предикату
Геометрическая фигура представляет собой часть плоскости,
б) Реченице с глаголима иметь, иметься у предикату
Мы имеем фотографии нашей планеты, сделанные из космоса
в) Реченице са аналитичким глаголским предикатом
Данные подвергаются обработке в ЭВМ.
Објекатски односи
Објека уз негиране глаголе
Он не имеет права так говорить.
Разве ты не знаешь зту девушку?

Реченица

Просторни односи

Упитна реченица – специфичности изражавана питања у ру
ском језику.
Одрична реченица – специфичности изражавања одрицања у
руском језику.
Претварање партиципских конструција у сложене реченице и
обрнуто.

Реченице с прилошким одредбама за место, правац, одвајање
од места и трасу /систематизација/
Идите вниз. Мы были внизу. Они пришли снизу.
Много таких памятников вокруг нас. Я тебя буду ждать около
памятника
Мы повесили зеркало над умывальником.
Зеркало висит над умывальником.
Солнечные лучи проходят сквозь/через стекло.
Они долго жили за границей. Они приехали из-за границы.
К реке нужно было иди по лесу/лесом.

Именице
Скраћенице и називи мерних јединица из Међународног си
стема јединица. Род непроменљивих именица. Именице придев
ског и партиципског порекла. Преглед најтипичнијих суфикса за
грађење именица
Заменице
Преглед и систематизација заменица.
Придеви
Придеви партиципског порекла. Преглед најтипичнијих су
фикса за грађење придева.
Бројеви
Читање разломака, математичких знакова и радњи: 1 2/7 – од
на целая две седьмих; 5 9/10 – пять целыих девять десятыих; 2² два
в квадрате равно четырём; 2³ – два в кубе; 28 – два в восьмой сте
пени; 2n – два в степени ен; √9 – корень квадратный из девяти ³√64
корень кубический из шестидесяти четырех.
Глаголи

Временски односи
а) Реченице с прилошком одредбом за време /систематизација/
Он родился 15 мая 1971 года. Он родился в 1971 году.
За несколько дней до начала войны он приехал домой,
б) Сложена реченица
Прежде чем ты будешь отвечать, хорошо подумай.
Циљни одлоси
а) Реченице с прилошком одредбом за циљ и намену /систе
матизација
Я иду в аптеку за лекарством.
Я иду в аптеку купить лекарство.
С целью измерения силы применяют динамометр,
б) Сложена реченица
Чтобы определить направление, нужен компас.
Узрочни односи

Глаголски придеви – систематизација и промена Преглед нај
типичнијих суфикса и префикса за грађење глагола Систематиза
ција усвојених глагола који се рекцијски разликују од еквивалент
них глагола у матерњем језику.

а) Реченице с прилошком одредбом за узрок /систематизација/
Товарищи почему-то не пришли. Благодаря помощи Друга, я
выполнил задание
б) Сложена реченица
Гак как было шумно, мы ничего не могли понять.

Предлози

Условни односи

Систематизација предлошко-падешких конструкција по се
мантичком принципу за исказивање објекатских, просторних, вре
менских, узрочних, циљних, начинских и атрибутивних односа /у
обиму датих реченичних модела/.

Сложена реченица
Если нагревать тела, то они расширяются.
реченице са конгруираним и нехонгруираним атрибутом
Учитель проверял ученические тетради. Учитель проверял
тетради учеников. Это чемпион мира по шахматам.

Везници
Сложени везници.
Реченични модели
Реченични модели уведени у наставу током претходних раз
реда обнављати тако да ученици постану свесни:
а) да се један исти смисао /значенье, однос/ у руском језику
може исказати средствима различитог нивоа;
б) да се једна те исти смисао често на различите начине ис
казује у руском језику и матерњем језику ученика У IV разреду

Правопис и интерпункција
Писање –н– и -нн, – У потреба зареза код издвојених обрта,
уводних и уметнутих речи и реченица, зависно-сложених речени
ца, сложених везничких израза. Транслитерација руских речи ла
тиницом /при телеграфском општењу/.
Лексикологија
Међујезички хомоними и пароними. Стручни термини. Иди
оми и фразеологизми.

Лексикологија

Лексикографија
Коришћење енциклопедијских речника и енциклопедија.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)

Грађење сложеница
Значење речи (основно и пренесено)
Лексикографија
Структура стручних речника

Сложене реченице
а) Зависна реченица у индикативу:
Dès que l‘avion a atterri, les passagers sont descendus.
Pendant que nous volions au-dessus des Alpes, il y avait une
tempête...
Vous pensez (croyez, dites, vous êtes sûr) que vous passerez
l‘examen?
Изразити и помоћу инфинитива:
Vous êtes sûr de passer l‘examen? Vous pensez réussir? J‘espère
partir
(J‘espère que je partirai demain.)
Остале врсте реченица не обрађују се посебно; али треба ука
зати на изражавање узрока (parce que..., puisque, à cause de...) и на
смисао реченице
са другим чешћим везницима када се појаве у тексту,
б) Зависна реченица у субјунктиву:
Употреба субјунктива презента (изражавање футура).
Изражавање:
– жеље: Je souhaite qu‘elle vienne. Elle voudrait que vous l‘at
tendiez;
– заповести, воље: Je veux que tu dises la vérité. Il faut que vous
appreniez ces vers.
Указати на могућности изражавања помоћу инфинитива: Il
faut apprendre ces vers. Je luis conseille de finir ses études – уместо:
qu‘elle finisse...
Прости перфект (passé simple) – принцип творбе, препознава
ње y тексту (Р)
Кондиционнал (будуће време у прошлости); плусквамперфект
Хипотетичне реченице (преглед све три могућности)
Si nos amis Français venaient, ils visiteraient Belgrade.
Si nos amis Français étaient venus (l‘année dernière), ils auraient
visité Novi Sad.
Прве две познате могућности ове године повезати са трећом
и разликовати значења.
Управни и неуправни говор
Savez-vous...
Dites /Dis... Je vous demande
Qui... où...
Qui a gagné le prix? Dites-moi qui a gagné le grand prix. Où se
trouve la poste? Savez-vous où se trouve la poste? Qu‘est-ce que/ce
que... Qu’est-ce qu‘on produit dans cette usine? Je vous demande ce
qu‘on y produit. Est-ce que/si... :
Est-ce que le congrès international aura lieu dans un mois?
Savez-vous si le congrès aura lieu?
Императив – инфинитив
Michel, venez (viens) chez nous demain.
Dites à Michel de venir demain chez nous.
Il m‘a dit: „Invite Michel”. Il m‘a dit d‘inviter Michel.
Ce film est très amusant.
Elle me dit que ce film est très amusant.
Слагање времена
Уз примену градива из претходне године, обрадити и примере
за истовремену, претходну и будућу радњу у прошлости:
Je pensais (j‘ai pensé) qu‘ il était /avait été/ serait/ là.
Слагање партиципа перфекта са објектом
La lettre que j‘ai reçue m‘a fait un grand plaisir.

III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Пасивне конструкције
par + agens (L‘énergie solaire est captée par les végétaux.)
de + agens
Dans la guerre, le peuple fut saisi d‘un élan inoui.
без агенса
La lune s‘est formée, il y a au moins 4,5 milliards d‘années.
être nommé + им.
Il est nommé secrétaire.
Инверзија – будући да je инверзија y упитним реченицама об
рађена раније, овде ce указује на:
– сложену инверзију (Р)
Votre ami n‘est-il pas venu?
Lequel de (p)
Lequel de ces peintres préférez-vous?
Комбинацију са quel (p)
Dans quelle mesure le journal peut être utile comme source hi
storique.
Упитна реч + инф.
Pourquoi répondre? Comment réagir?
субјекат + заменице
Depuis quand m‘attendez-vous?
субјекат + именица
Qui est cet homme?
Инфинитив – активизирати инфинитив y функцији објекта и
иза глагола перцепције напоменутих у I и П разреду:
Il croit partir demain.
On les voit s‘intéresser au développement de la biologie.
Партицип презента
Le l‘ai écouté jouant du piano.
Герундив
Je l‘ai écouté en jouant du piano.
On n‘invente qu‘en travaillant.
Безличне конструкције
Униперсонали глаголи
il fait – il pleut – il faut
Etre + придев
il est possible, il est probable (указати на субјунктив)
Субјунктив – утврдити што je речено у I и II разреду, активно
усвојити субјунктив презента и указати на јављање овог начина у
тзв. безличним конструкцијама и иза извесних глагола.
Субјунктив перфекта – облици и употреба (Р)
Кондиционалне реченице – изражавање хипотетичности
– иреалност у садашњости
S‘il était ici maintenant, je serais heureux.
– иреалност у прошлости
S‘il avait travaillé, il aurait réussi à l‘examen.
Номинализација – активирати коришћење именице уместо
зависне реченице
Dés que l‘exposition fut ouverte, il partit.
Après l‘ouverture de l‘exposition, il partit.

глагол – именица ca истим кореном:
construire – la construction
réaliser – la réalisation
succéder – la succession
Бројеви
Читање разломака, математичких знакова и радњи, квадрат и
куб у мерама
Фонетика
Основне самогласничке опозиције (lit / lu / loup) и сл.
Везивање условљено „h aspiré” и „h muet”.
Интонација реченице
Лексикографија
Структура стручног речника и његово коришћење
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 99 часова годишње)
Сложена реченица
– препознавање односа главне и зависне реченице у тексту;
уочавање субјунктивних конструкција
каузални однос
– узрочна реченица: parce que
Je suis fatigué parce que j’ai travaillé toute la nuit.
car
Il n‘est pas venu car il est malade.
узрочна конструкција
pour +им
Ces matières sont choisies pour la commodité du travail.
à cause de
Elle n‘est pas venue à cause des raisons connues.
Изражавање циља, намере
финална реченица
pour + инф.
pour que + субјунктив; afín de, afin que
Изражавање супротности
tandis que
Le tableau est plain, tandis que la nature est profonde.
malgré + им
Malgré l‘universalité de son oeuvre, son intérieur reste inconnu,
au lieu de + инф.
Au lieu de s‘occuper de ses trouvailles, il les a emportées dans le
laboratoire, sans que + subj. (p)
Il fut prêt à nous le dire sans attendre que les autres l‘acceptent.
суперлатив – указати на неке специфичне конструкције које
се јављају у тексту:
Une plante des plus rares.
C‘est le plus important
Le meilleur peintre de notre temps.
Venez le plus vite possible.
le seul, l‘unique + субј.
II est le seul qui soit venu.
Именице ca два рода – Pluralia tantum
Бројеви
– Читање разломака, математичких знакова и радњи.
– Творба речи

сложенице
le chef d‘oeuvre; l‘avant-garde; la main d‘oeuvre...
деривација речи
a) помоћу префикса:
ultra, infra, sous, sur...
б) помоћу суфикса:
able, ible, ais, ain...
Номинилизација
супстантивирање неких граматичких категорија
инфинитив:
le devoir, le pouvoir
партицип презента:
le passant, le combattant
партицип перфекта:
le passé, le blessé, la découverte
придев:
l‘inconscient, le beau, l‘essentiel
адверб:
le bien, le mal, le mieux
Лексикологија
Најчешћи идиоми и фразеологизми. Обогаћивање фонда
стручне терминологије.
Лексикографија
Употреба енциклопедијских речника
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Сложена реченица
а. Зависна реченица у индикативу
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿Crees (estás
segura, piensas) que aprobaremos el examen?
са инфинитивом (са модалним глаголима)
Quiero viajar. Pienso viajar mañana.
Остале врсте реченица не обрађивати посебно, али треба указа
ти на изражавање узрока (porque, por), последице (si, para), и на сми
сао реченице са другим чешћим везницима кад се појаве у тексту.
б. Зависна реченица у субјунктиву
Употреба субјунктива презента (изражавање футура).
Субјунктив прошлих времена (pretérito imperfecto, pretérito
perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamper
fecto) – облици и употреба (рецептивно).
Изражавање:
– бојазни: Temo que no haya llegado a tiempo.
– жеље: Espero que venga. Me gustaría que estuvieran con no
sotros.
– заповести, воље: Quiero que me digas la verdad. Es necesario
que aprendan estos verbos.
Хипотетичне реченице (све три могућности):
Si me visitas el verano que viene, te llevaré a la playa.
Si me visitaras, te llevaría a la playa.
Se me hubieras visitado el año pasado, te habría llevado a la playa.
Управни и неуправни говор (потврдне, одричне и упитне ре
ченице, императив).
Dime si/donde/cuando/quién/que..., Sabes si/donde/cuando/
quién/que... Me puedes decir si/donde/cuando/quién/que ...
Лексикографија
Служење двојезичним речницима.

III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Пасивне конструкције са и без агенса
Miguel fue invitado por María.
Miguel fue nombrado secretario de la Asociación.
Употреба инфинитива у функцији субјекта, објекта и атрибута
Piesan viajar mañana.
Es necesario estudiar lenguas extranjeras.
Hacer ejercicio es muy importante para la salud.
Estar + gerundio
Estaban discutiendo cuando entró Manuela.
Voy a estar estudiando toda la tarde.
Сложена реченица
основе употреба глаголких начина индикатива и субјунктива
у најчешћим типовима сложених реченица (релативна, временска,
узрочна, последична).
Безличне конструкције
са глаголима llover, nevar...
Ser + adjetivo: es necesario, es obligatorio, es importante, …
(указати на употребу субјунктива у некима од ових реченица).
Бројеви
Разломци, математички знакови радње.
Лексикографија
Структура стручних речника и њихово коришћење.
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 99 часова годишње)
Сложена реченица
Препознавање односа главне и зависне реченице у тексту,
употреба субјунктива у зависној реченици (системски преглед вре
мена и функција; пре свега рецептивно); изражавање хипотетично
сти: кондиционалне реченице (системски преглед времена и функ
ција; пре свега рецептивно).
Изражавање компаративности
Tan(to)... como
más / menos... que
menor/mayor... que
mejor/peor... que
Суперлатив (релативни и апсолутни: указати на разлике у
значењу)
El libro más interesante que he leído...
Es un libro interesantísimo.
Именице
системски преглед рода и броја.
Бројеви
читање разломака, математичких знакова и радњи.
Творба речи
сложенице (најчешће комбинације):
sacacorchos, paraguas, parabrisas, limpiaparabrisas, ...
деривација
а) помоћу префикса
a-, in-, anti-, super-…
б) помоћу суфикса
– mente, -able, -so/a, ...

Номинализација најчешћих граматичких категорија
инфинитива
los deberes,
придева
el lindo, la bonita...
прилога
el bien, el mal ...
Лексикологија
Најчешћи идиоми и фразеологизми. Полисемија.
Лексикографија
Стручни и енциклопедијски речници.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и
четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним
школама и чини заокружену целину са програмом страних језика
за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног
језика започетог у основној школи.
Структуру програма чине:
а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и че
творогодишње школовање;
б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разлика
ма у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;
– школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена
задатка);
– језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).
Облици наставе
Комуникативна настава страних језика се реализује тако
што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама
и паровима, рад у пленуму или појединачни уз примену додатних
средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационотехнолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), као и уз
примену принципа наставе по задацима (task-based language teac
hing; enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU...)
Препоруке за реализацију наставе
У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставни
ка, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одре
ди колико времена на часу може да буде потрошено на фронтална
излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања
и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна
и тест питања) као и на остале облике рада.
Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одра
жавају своје ставове и способности најважнији део окружења за уче
ње и усвајање језика. Стога је неопходно да наставник прида значај:
– вештинама подучавања;
– вештинама организовања рада у учионици;
– способностима да спорводи истраживања праксе и да раз
мишља о свом искуству;
– стиловима подучавања;
– разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способ
ностима за њихово спровођење;
– знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;
– интеркултурним ставовима и вештинама;
– знањима о естетској вредности књижевности и способно
стима да развије такво рзумевање код ученика;
– способностима за индивидуализацију рада у одељењу у ко
јем наставу похађају типови ученика с различитим способностима
за учење.
Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развија
ју када наставник:
– надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;
– стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне
савете;

– преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући
примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и коорди
нирајући њихове активности.
Стога се у настави страних језика препоручују следеће ак
тивности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног
програма, и то су:
– слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са тек
стом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;
– рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози,
игра по уогама, симулације, итд.);
– мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних
новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);
– дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представља
ју унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим
трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интерак
ције на одређену тему);
– обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у тра
јању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно ви
дљиве и мерљиве производе и резултате;
– усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са
датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језич
ких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста,
усменог и писменог изражавања и медијације;
– евалуација (формативна која се спроводи током године и
служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године
која указује на остварење циљева и задатака) и самоевауација (је
зички портфолијо) ученичких постигнућа.
Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним шко
лама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је
неопходна да се језик користи ради информисаности и оспособље
ности за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику
на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се про
гресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четво
рогодишњен образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу
са исходима везаним за квалификације струке.
Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном
језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у коре
лацији са њима. Реализација наставе језика струке се много више
огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је
сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се
ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу
информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке,
усавршавања и напредовања. Стога је спектар текстова који се пре
поручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата,
инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, деклара
ције, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за темат
ске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми
сајамских активности и сл. Веома је битно у раду са таквим тек
стовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени
налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине
и важности информација које они носе, треба разумети глобално,
селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба огра
ничити на строго функционалну примену реалну за захтеве стру
ке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру по
словне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе)
и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на
основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у
телефонском разговору.
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ IV РАЗРЕДА
СЛУШАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу могу да разумеју главне поруке
и детаље неке изјаве ако се ради о темама које су у складу са ин
тересовањима и узрасним карактеристикама. Они су у стању да из
медија издвоје битне информације када се ради о актуелним дога
ђајима и темама из њиховог домена интересовања односно струке.
Ученик може да:
– разуме опширнија упутства и објашњења (нпр.у ситуација
ма таком наставе) и да их примењује;

– прати разговоре у свакодневним ситуацијама када се прича
о познатим темама; да би био сигуран у разумевање може да саго
ворнику узвраћа питања и моли за објашњење;
– разуме саопштења везана за оријентацију и сналажење у
простору и свакодневне ситуације (нпр. на телефону) и реагује на
адекватан начин;
– разуме најаве преко разгласа, издваја битне и релевантне
информације из њих и понаша се у складу са њима;
– издвоји најважније исказе из снимљених радио и ТВ емиси
ја – под претпоставком да их могу више пута чути и гледати – када
се ради о познатим темама; у стању је да садржаје својим речима
преприча, сумира и коментарише;
– приликом слушања примењује један проширени репертоар
стратегија рецепције (нпр. критичко слушање, процењивање при
ликом слушања, слушање са задовољством).
ГОВОР
ИНТЕРАКЦИЈА
Ученици могу на овом нивоу да без припремања учествују у
разговору о познатим темама и садржајима који их интересују и
при том образлажу своје лично мишљење и реагују на мишљење
других.
Ученик може да:
– изрази осећања (као нпр. изненађење, радост, тугу, бес и
равнодушност) и реагује на одговарајуће емотивне реакције;
– опише сопствене циљеве, надања, снове и реагује код дру
гих на исте;
– да започне разговор или дискусију, води их , прихвата или
одбија мишљење других;
– да у интервјуу наведе конкретне информације и реагује
на спонтана питања или води припремљени интервју и поставља
спонтано додатна питања;
– примењује језичка средства адекватна саговорнику и ситу
ацији;
– користи реторичке стратегије (форме учтивог обраћања,
повратна питања, поједностављења, реконструкције, невербална
средства).
МОНОЛОШКО ИЗЛАГАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу да пред публиком говоре уз при
прему о темама из области њиховог искуства и интересовања, опи
сујући релевантне садржаје и/или процењујући их. Могу да при
чају приче и извештавају о догађајима и о сазнањима поштујући
одређени логички ток.
Ученик може да:
– изведе припремљену презентацију у вези са познатом те
мом и притом глобално објасни основне аспекте;
– извести о сопственим сазнањима и опише сопствена осећа
ња и реакције;
– извештава о реалним догађајима;
– користи стратегије за формирање и структурисање језичког
излагања (нпр. уводне и закључне формулације, кључне речи);
– да истакне значај одређених изјава пригодном гестиком и
мимиком или наглашавањем и интонацијом.
ЧИТАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу да самостално читају, разумеју
и процењују различите текстове који се односе на области њихо
вих интересовања, струке и искуства.
Ученик може да:
– разуме комплексније захтеве и диференциране сажетке гра
дива током наставе;
– чита и разуме информативне, аргументационе, апелативне
текстове (нпр. уводи, брошуре, писма читалаца, мејлови, блогови,
омладински часописи или школске новине, веб странице за младе)
као и дуже, чак и нешто комплексније стручне текстове о познатим
темама;

– прошири репертоар стратегија читања (критичко, процењу
јуће читање и читање са уживањем).
ПИСАЊЕ
Ученик на овом нивоу може да напише или сажме краћи
текст о познатим темама и садржајима који их интересују користе
ћи једноставне фазе и реченице.
Ученик може да:
– састави лично саопштење (кратко писмо) у којем се захва
љује, извињава, договара или одговара на питање;
– једноставним језичким средствима извештава о интере
сантним догађајима, описује своје хобије и интересовања и да дру
ге пита о истим тим стварима;
– прошири дате текстове, допуни, преиначи или пак да саста
ви текст према датом моделу;
– оно што је чуо, прочитао, видео или доживео репродукује
кратким и једноставним реченицама и изнесе своје мишљење и за
пажање у вези са тим.
СОЦИОЛОГИЈА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основ
ним социолошким појмовима, како би боље разумели савремено
друштво и успешније остварили своју улогу и место у њему; да уче
ници стекну применљива и функционална знања о друштвеним поја
вама, структури, развоју и противуречностима савременог друштва,
како би развили кључне компетенције потребне за живот и партици
пацију у демократски уређеном мултикултуралном друштву.
Задаци наставе социологије су да ученици:
– овладају основним знањима о најважнијим друштвеним по
јавама, те о повезаности појединца и друштва;
– унапреде способности заузимања критичког и ангажованог
става према друштву и друштвеним институцијама;
– развију способности за улогу одговорног грађанина, за жи
вот и партиципацију у демократски уређеном и хуманом друштву;
– усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем
у складу са основним (универзалним) вредностима правде, исти
не, слободе, поштења и личне одговорности;
– развију лични и национални идентитет у духу мултикултура
лизма, поштовања и очувања националне и светске културне баштине;
– унапреде и прошире општу културу;
– јачају осетљивост у односу на постојање друштвених не
једнакости (економских, образовних, родних, класних, етничких,
глобалних...);
– развију спремност за успостављање активног односа према
решавању друштвених проблема;
– унапреде способност да самостално проналазе релевантне
информације и да успоставе критички однос према њима;
– унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и
исказивања аргументованог става;
– унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са
другима (групног рада, тимског рада).
II, III или IV РАЗРЕД
(2 часа недељно)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП ДРУШТВУ
1. Одређење предмета и метода социологије
2. Модерно и савремено друштво
3. Настанак социологије
4. Појединац, култура и друштво
II. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ
1. Друштвена структура и систем: групе, организације, ин
ституције

2. Друштвена структура и систем: стратификација, покретљивост
3. Друштвена структура и систем: друштвене улоге, друштве
ни положаји, моћ, углед
4. Друштвене неједнакости
5. Друштвене промене и развој
6. Друштво и становништво
III. ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА
1. Сфера рада
2. Економски аспекти друштва
3. Политика
4. Култура
5. Религија
6. Идеологија
7. Етнички аспекти друштва
8. Породица
IV. ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА
1. Социјално-патолошке појаве
2. Друштво и простор
3. Еколошки проблеми
4. Глобализација
5. Млади у савременом друштву
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм Социологије у гимназији подразумева да се њего
во пуно остварење реализује у корелацији са другим наставним
предметима као што су грађанско васпитање, историја, филозофи
ја, српски језик и књижевност, психологија, устав и права грађана,
музичка култура, ликовна култура, као и укључивањем ученика у
различите ваннаставне активности.
Садржај програма и начин његове реализације треба да обез
беде остварење постављених циљева и задатака предмета, који се не
односе само на стицање знања, већ и на формирање ставова и овла
давање вештинама значајним за сналажење у савременом друштву.
Предвиђене садржаје треба презентовати кроз четири веће темат
ске области, које третирају различите теоријске и практичне аспек
те социологије као научне дисциплине: социолошки приступ дру
штву; друштвена структура и друштвене промене; основни облици
друштвеног живота (економски, културни, религијски и политички
аспекти друштва); појаве и проблеми савременог друштва. Важно је
да ученици разумеју специфичност социолошког приступа друштву,
да уоче сличности и разлике социолошких оријентација и ниво њи
хове применљивости. Наставницима се препоручује да са ученици
ма дискутују о специфичностима ових приступа, као и да користе
примере конкретних социолошких истраживања. Ученицима треба
омогућити да у оквиру школе организују интерно социолошко ис
траживање на неку од тема за коју су заинтересовани (нпр. ставови
младих о квалитету нашег образовног система; млади и слободно
време; проблем алкохолизма или наркоманије код младих...).
Појмове попут вредности, норми, идентитета и социјализације
сматрамо посебно важним јер они представљају неопходни појмов
ни апарат за разумевање основних облика друштвеног живота, што
ће допринети формирању аутономног вредносног система у складу
са основним вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне
одговорности и допринети развоју личног и националног идентитета
уз развијање мултикултурализма. Препоручује се наставницима да
ове појмове проширују и стално користе у објашњењу друштвених
појава, јер је потребно да ученици увиде да је свет културе омеђен
управо људским потребама, нормама и вредностима, да оне посреду
ју између човека и друштва, и на посебан начин обликују друштвене
институције и човека као индивидуално и социјално биће.
Посебну пажњу треба посветити упоредној анализи различи
тих социолошких теорија класа, што је од кључног значаја за разу
мевање друштвене структуре и друштвених промена у савременом
друштву. Наставнике упућујемо да ову тему допуне и подацима о
раслојавању, односима и главним изворима моћи, елити и квазие
лити унутар српског друштва.

Тема друштвених неједнакости је посебно важна, па је тре
ба обрадити кроз низ разноврсних примера, који говоре о разли
читим облицима неједнакости (економских, образовних, родних,
класних, етничких, глобалних...) у односу на њихове различите со
цијалне и историјске изворе и последице по појединца и друштво.
Од наставника се очекује да са ученицима дискутује о узроцима,
облицима и нивоима неједнакости у нашем друштву, као и начини
ма за њихово евентуално ублажавањс или искорењивање.
Проблему друштвене промене и развоја треба приступити
кроз стално присутно двојство човека и друштва, својства стално
сти и променљивости. Упознавање ученика са раним и савременим
теоријским концептима о друштвеној промени и њеним покретач
ким механизмима и облицима треба комбиновати са ученичким
радионицама, у оквиру којих ће ученици, на основу изнетих ста
новишта, бити охрабрени да изнесу властито мишљење о врстама.
квалитету и последицама друштвених промена у нашем друштву.
За ученике је посебно важно да разумеју властити положај унутар
социјалне структуре, као и постојеће социјалне неједнакости, које
утичу на степен њихове властите социјалне слободе, како би би
ли у позицији да критички промисле и одговоре који је то пут ка
друштву који даје подједнаке шансе свима, као и да увиде значај
друштвених промена на личном и општем плану.
Наставници у свом раду, уз постојеће уџбенике, треба да ко
ристе и другу литературу релевантну за социологију (оригинална
ауторска дела, бројна теоријска и емпиријска социолошка истра
живања, стручне часописе, Статистички годишњак, али и – ин
тернет, специјализоване сајтове, одговарајуће пробране филмове,
аудио или видео записе, јер су то облици комуникације блиски
младима, на којима се могу препознати и анализирати многи про
блеми живота у савременом свету. Важно је да сами наставници
користе различите изворе информација и да на њих упућују уче
нике, али и да оспособе ученике да самостално проналазе одгова
рајуће информације и да успоставе критички однос према њима.
Природа садржаја овог предмета омогућава коришћење разли
читих облика рада и наставних метода, које ангажују ученике и по
већавају њихову заинтересованост. Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке
наставе, уз усаглашавање садржаја са одговарајућим методичким ак
тивностима. Уз традиционални, фронтални облик, неопходно је при
менити и друге различите облике радионичарског рада (симултана
индивидуална активност, рад у паровима или малим групама, груп
на дискусија, дебата...) Препоручује се примена бројних техника ак
тивног и кооперативног учења, искуственог учења, учења открићем,
упознавање са техникама истраживачког рада као и пројектног рада.
Коришћењем интерактивних метода у презентовању одређених те
матских области и појмова ученике треба подстаћи да критички пре
испитају властита, односно лична и социјална искуства и интерпре
тирају их у социолошком кључу – на начин који доприноси бољем
разумевању актуелних социјалних процеса унутар српског и ширег
глобалног друштвеног контекста. Ученике треба подстицати да про
налазе информације, да их критички процењују, да постављају реле
вантна питања, да унапређују културу дијалога, да аргументовано за
ступају или оспоравају одређена становишта или сопствене ставове.
Вредновање ученичког постигнућа треба да укључи, поред
степена усвојеног знања, сваку од поменутих активности ученика,
јер је то добра прилика за процену напредовања и давање повратне
информације. Потребно је да континуирану евалуацију и самоева
луацију примењују како наставници, тако и ученици. Ученике тре
ба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак
у остваривању циљева, задатака и исхода предмета, као и напредак
других ученика у групи, увек уз одговарајућу аргументацију.
ФИЛОЗОФИЈА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставе овог предмета је да код ученика развије свест
о потреби да активно обликују свој и одговорно учествују у јав
ном животу хумано и демократски оријентисаног друштва,

оспособљавајући их да независно критички мисле и просуђују,
формирају сопствени поглед на свет који је осетљив на културни
контекст, и да се у својим делима и поступцима руководе вредно
стима истине, добра, правде и лепоте чији смисао и значај откри
вају у процесу овладавања знањима и вештинама својственим фи
лозофски култивисаној мисли.
Задаци наставе филозофије су да ученици:
– познају методолошку структуру научног и филозофског ис
траживања и оспособе се за примену критичко-рационалних мето
да у решавању практичних и теоријских проблема;
– доведу у везу властита мисаона искуства са карактеристич
ним филозофским проблемима и упознајући различита филозоф
ска становишта стекну свест о сложености и креативној компонен
ти интелектуалног напора да се проникне у структуру стварности;
– разумеју значај историјског контекста и развојне димензије
у настанку филозофских схватања, као и узајамно преплитање кул
турних и интелектуалних традиција у настанку научних теорија и
духовних творевина западне културе;
– овладају различитим мисаоним стратегијама и унапреде са
мостално и критичко суђење кроз анализу и интерпретацију фило
зофских текстова и реконструкцију филозофских аргумената;
– овладају анализoм комплексних питања и идеја зарад фор
мирања властитог погледа на проблеме савременог света;
– разликују сазнајне од вредносних судова и артикулишу вла
стити вредносни систем у суочавању са етичким дилемама и иза
зовима друштва у коме живе;
– развију осетљивост за социјални и културни контекст, иден
титет и разлике, овладају вештинама успешне комуникације, тим
ског рада и практикују технике за конструктивно решавање кон
фликата у свакодневном животу;
– преузимају одговорност за сопствене поступке, однос пре
ма природном и друштвеном окружењу, и да са успехом учествују
у јавном животу друштва;
– унапреде способности за разложно (писмено и усмено) из
лагање мисаоних садржаја и учешће у расправи на начин који до
приноси развијању атмосфере отворености и узајамног уважавања;
– усвоје и практикују интелектуалне врлине, ставове и вред
ности: интелектуалну отвореност и радозналост, истинољубивост,
уважавање сведочанства и аргумента, спремност на аутокритику,
толеранцију према разликама у мишљењу и непристрасност у про
цени властитих и туђих становишта, поступака и постигнућа;
– усвоје целовит приступ образовању који се темељи на ме
ђузависности и трансферу знања из различитих области, усаврше
методе и технике за поспешивање властитог учења, развијају инте
ресовање за (теоријска) знања, умећа и вештине потребне за даље
образовање, индивидуални и професионални развој, и припреме се
да у процесу доживотног учења адекватно одговоре на неизвесно
сти и промене у каријери и социјалном статусу.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

вање

1. Одређење филозофије
– Име и појам филозофије; побуде за филозофско истражи

– Основна филозофска питања и дисциплине (метафизика,
гносеологија, етика)
– Однос филозофије и мита (религије, науке и уметности)
2. Античка филозофија
– Приказ проблема античке филозофије
– Питање прапочетка
– Проблем бића, мноштва и кретања
– Значај супротности за тумачење природе
– Проблем истине и привида
– Дијалектика и реторика
– Метафизичко одређење стварности
– Врлина и добро
– Питање индивидуалне среће

3. Средњовековна филозофија
– Приказ проблема средњовековне филозофије
– Однос вере и разума
– Улога филозофије у формирању хришћанског учења
– Проблем универзалија
4. Филозофија новог доба
– Приказ проблема нововековне филозофије
– Проблем методе (Ново схватање науке)
– Проблем супстанције
– Проблем сазнања
– Начела разума у праву и политици
– Проблем субјекта: од трансценденталног ка апсолутном су
бјекту
– Проблем умне синтезе стварности; природа као систем ума
– Дијалектика
– Ум и слобода
5. Савремена филозофија
– Приказ проблема савремене филозофије
– Однос према наслеђу европске рационалности
– Место логичке и језичке анализе у савременој филозофији
– Проблем егзистенције
– Специфичност филозофских метода: херменеутика и фено
менологија
– Однос филозофских и научних метода
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Развијањe (повезаности) знања, вештина, ставова и вредно
сти код ученика погодује тематско и проблемско конципирање на
ставних садржаја које успоставља смисaoне везе између појмова,
чињеница, процедура, као и сродних садржаја из различитих пред
мета, и циља на њихову примену у новим образовним контексти
ма. Настава филозофијe има задатак да допринесе развоју општих
кључних способности (посебно у области тзв. критичког мишље
ња), али и да, повратно, посредством оних којe су стеченe у другим
областима (а то су пре свега језичка, читалачка, научна, уметничка
писменост) унапреди општу перформансу ученика, подигнe ниво
њихове интелектуалне и духовне радозналости, oспособи их да
феноменe aнализирају из перспективе различитих научних и умет
ничких дисциплина и да знања и ставова синтетизују у кохерентан
поглед на свет.
Садржаји у оквиру наставних тема нису детаљно разрађени
како би се наставницима оставила слобода да их конципирају на
различите начине, при том консултујући и друге уџбенике и при
ручнике, као и материјал који је доступан преко интернета.
Срж наставе филозофије у четвртом разреду треба да чини
обезбеђивање креативног, индивидуалног и флексибилног присту
па проблемима филозофије у живој размени између наставника
и ученика. Увођење у филозофију преко историје филозофије не
може тећи линеарно и једнозначно, јер би робовало хронологији
на уштрб тражења смисаоних веза у излагању и разумевању фи
лозофске проблематике. Отуда су садржаји предвиђени програмом
груписани у теме које одговарају проблемским целинама како би
се концентрисано и свестрано истраживали.
Потребно је предвидети сразмерно већи број часова за савла
ђивање карактеристичних проблема античке филозофије, када се
заправо одвија и постепено увођење ученика у филозофска пита
ња, терминологију и начин мишљења. Однос филозофије према
религији, науци и уметности умесније је обрађивати у конкретном
епохалном контексту средњовековне односно нововековне филозо
фије, а не у уводним партијама.
Рачунајући са готово извесним тешкоћама које ученици мо
гу имати у разумевању езотеричне проблематике и језика поједи
них праваца у савременој филозофији, препоручује се да њихово
упознавање буде ствар избора и договора ученика и наставника,
а да се као обавезни обраде само они концептуални склопови ко
ји су на дужи рок и карактеристично одредили мисаони оквир у
коме филозофија кореспондира са изазовима наше епохе: 1) ло
гички позитивизам и аналитичка филозофија преко релевантних
представника, 2) волунтаризам (Ниче и Шопенхауер), 3) линија:

феноменологија (Хусерл) – филозофија егзистенције (Кјеркегор,
Јасперс, Хајдегер, Сартр) – филозофска херменеутика.
Растерећење програма од сувишне фактографије треба да се
огледа и у селекцији садржаја које нуде уџбеници и оспособља
вању ученика да их читају пратећи проблемске везе. Овде су на
ставници позвани да користе текст – анализу и различите активне,
партиципативнe и кооперативне методе обучавања у вештини ар
тикулисања филозофских проблема и начина њиховог решавања.
Наиме, остварењу циља и задатака образовања у филозофи
ји може водити само настава у којој је нагласак на проблемском
приступу, самосталним и тимским истраживачким задацима који
оспособљавају ученике за изградњу властитих стратегија учења и
критичко коришћење различитих извора и средстава информиса
ња, у којој се лако и често покреће разговор или расправа, разме
њују увиди и интегришу свакодневна искуства, ученици подстичу
да користе знања стеченa и ван школе, уважавају индивидуалнe
разликe у начину учења и брзини напредовања, избором тема пра
те и развијају њихова интересовања и пружа помоћ у професио
налној оријентацији.
Оцењују се нивои постигнућа у свим знањима, умењима, спо
собностима и вештинама наведеним у циљевима и задацима изу
чавања предмета, разноврсним методама и инструментима, током
свих часова, а не само оних намењених утврђивању или система
тизацији, како би оцена уистину имала информативну, мотивацио
ну и оријентациону улогу када је у питању напредовање ученика.
Вреднују се целовити писмени и усмени одговори на поста
вљена питања, али и активност коју ученици испољавају на часу,
пре свега спремност на сарадњу и интелектуалну размену у ди
скусији са другима, кућна припрема за најављену тему часа (нпр.
упознавање са текстуалним материјалом, обрада понуђених аси
милационих табела, састављање листе кључних појмова и сл.),
допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препо
ручене литературе, лично истраживање и прикупљање релевант
ног материјала, самостална или тимска припрема и презентовање
пројектних задатака. Оцени доприносе и испољена спремност да
се савладају кључни задаци предмета, исказано интелектуално ин
тересовање за проблеме филозофије (логике), као и способност да
се знања, вештине и ставови усвајају и развијају у интеграцији са
њиховим овладавањем у другим наставним предметима. Поред ре
довне усмене размене, препоручује се укључивање писаних радова/
есеја и тестова у систематизације градива са циљем да сви ученици
(под једнаким околностима и у истом тренутку) демонстрирају по
знавање заокружених тематских целина, ниво способности да при
мене метазнања и научене технике филозофске/логичке анализе,
евалуирају понуђени материјал, артикулишу одређену филозофску
(или личну) позицију и самостално се (ефективно) изразе.
Више нивое постигнућа (прикупљање и обраду материјала,
креативну презентацију и флуентно излагање) ученици пoказују у
пројектним радовима које као појединци или у тиму припремају на
изабрану тему.
Покретање расправa (или учешће у њима) важан је део усавр
шавања логичких способности и развијања (артикулације и одбра
не) личних или колективних вредносних ставова, али и учења како
да се толеришу туђи. Иако те компетенције нису циљно и систе
матски развијане током школовања, њихово укључивање у постиг
нућа која треба оцењивати свакако ће фокусирати пажњу настав
ника и ученика на овај кључни сегмент у трансферу филозофских
знања на ваннаставне контексте. Сходно томе, треба подстицати
учениково суделовање у пригодним дискусијама, дебатама, разја
шњењима, анализама текстуалних предложака, логичким обрада
ма кључних појмова и концепата, формулацији питања и проблема
као задатака часа, или различитим формама презентације.
ИСТОРИЈА
(за образовне профиле трогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања
и развијање историјске свести; разумевање историјског простора

и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истак
нутих личности; развијање индивидуалног и националног иден
титета; стицање и проширивање знања, развијање вештина и
формирање ставова неопходних за разумевање савременог света;
унапређивање функционалних вештина и компетенција неопход
них за живот у савременом друштву (истраживачких вештина,
критичког и креативног мишљења, способности изражавања и
образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултурално
сти, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога);
оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуника
ционих технологија; развијање свести о потреби сталног усаврша
вања и свести о важности неговања културно-историјске баштине.
Задаци наставе историје су да ученици:
– стекну и прошире знања о националној и општој истори
ји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју
узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и уло
гу истакнутих личности у развоју људског друштва;
– поседују свест о повезаности појава из прошлости са поја
вама из садашњости;
– разумеју да национална историја представља саставни део
регионалне, европске и глобалне историје;
– развијају истраживачки дух и критички однос према про
шлости;
– буду оспособљени за проналажење, прикупљање и кори
шћење информација датих у различитим симболичким модалите
тима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање
са претходним историјским знањем;
– буду оспособљени да препознају различита тумачења истих
историјских догађаја;
– повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних
наставних предмета;
– буду оспособљени за примену стечених знања и практич
них вештина у свакодневном животу;
– унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски
рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргумен
товани дијалог...);
– развијају одговорност, систематичност, прецизност и пози
тиван став према учењу;
– развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби стал
ног усавршавања.
I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Праисторија и стари век
Балканско полуострво у праисторији и античком добу:
Праисторијска налазишта и културе на Балкану; Балканске
територије у античком добу; односи балканских племена с Грцима
и Македонцима; римска освајања на Балкану и романизација.
Средњи век
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Срби и њихово окружење у раном средњем веку:
Стари Словени и насељавање Балканског полуострва – живот
у прадомовини, узроци и правци сеобе, односи са суседима и ста
роседеоцима, племенски савези, покрштавање; досељавање Бугара
и Мађара; прве српске државе.
Срби и њихово окружење у позном средњем веку:
Српска држава у немањићком периоду – Стефан Немања, про
глашење краљевства (Стефан Првовенчани) и стицање црквене са
мосталности (Свети Сава), успон и ширење Србије (Урош I, Милу
тин, Стефан Дечански), проглашење царства (Душан); Босна од XII
до XIV века – богумилство, јачање државе (Стјепан II и Твртко I);
Дубровник – друштвено и државно уређење, улога Дубровника у
привредном и културном животу Јужних Словена; Средњовековна
култура Срба – књижевност, уметност, културне везе са суседима.

Срби и остали балкански народи у борби против Османлија:
Слабљење балканских држава (Србије, Византије, Бугарске и
Босне) у другој половини XIV века; Турци Османлије и њихова пр
ва освајања, Маричка битка и бој на Косову, пад Бугарске, Српска
деспотовина; Босна у XV веку, пад Србије, Босне, Херцеговине и
Зете; последице османлијских освајања.
Нови век
СРПСКИ НАРОД ОД КРАЈА XV ДО КРАЈА XVIII ВЕКА
Српски народ под османлијском влашћу од краја XV до
краја XVIII века:
Државно и друштвено уређење Османског царства – положај
српског народа; облици отпора турској власти – устанци, хајдуци,
ускоци; улога Пећке патријаршије у историји српског народа; уче
шће српског народа у ратовима хришћанских сила против Осман
лија од XVI до XVIII века.
Српски народ под хабзбуршком и млетачком влашћу до
краја XVIII века:
Етничка структура Хабзбуршке монархије и положај српског
народа; сеобе Срба, организација Војне границе; Карловачка ми
трополија и њена улога у историји српског народа. Срби у Далма
цији од XVI до XVIII века.
СРПСКИ НАРОД КРАЈЕМ XVIII И У ПРВОЈ
ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА
Стварање националних држава у Србији и Црној Гори:
Положај српског народа у Османском царству крајем XVIII и
почетком XIX века, буна против дахија и ток Првог српског устан
ка; организација устаничке државе; историјски значај Првог српског
устанка. Други српски устанак – ток устанка, борба за добијање
аутономије, хатишерифи из 1830. и 1833. године. Владавина кнеза
Милоша и уређење Кнежевине Србије (Сретењски устав, укидање
феудализма). Уставобранитељи и њихова владавина. Црна Гора – на
станак државе (Петар I, Петар II и Данило Петровић Његош).
Српски народ под хабзбуршком влашћу у првој половини
XIX века:
Положај Срба у јужној Угарској, Хрватској и Славонији,
Далмацији и Боки Которској; Матица српска, Срби у револуцији
1848/1849. године, национални покрет.
СРПСКИ НАРОД У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX
И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
Србија 1858–1914:
Друга владавина кнежева Милоша и Михаила Обренови
ћа, Намесништво и устав из 1869. године; ослободилачки ратови
од 1876. до 1878; стицање независности, проглашење краљевине,
привредни развитак Србије крајем XIX и почетком XX века, фор
мирање политичких странака, владавина последњих Обреновића,
борба за уставне реформе, Мајски преврат, изградња парламента
ризма и грађанске демократије (Петар I Карађорђевић).
Црна Гора у другој половини XIX и почетком XX века:
Ослободилачки рат 1876–1878. и добијање независности, вла
давина књаза Николе; Устав и политичке борбе почетком XX века.
Балкански ратови:
Супротности између балканских држава и Балкански савез,
Први и Други балкански рат; историјски значај балканских ратова.
Српски народ у Аустроугарској у другој половини XIX и
почетком XX века:
Аустроугарска после Нагодбе, положај народа у Двојној мо
нархији; српске политичке странке; Хрватско-српска коалиција;
српски народ у Босни и Херцеговини после Берлинског конгреса –
окупациони режим, национални односи, аграрно питање, анексија.
Савремено доба
Србија и Црна Гора у Првом светском рату:
Карактер рата и главни фронтови, ток рата и најзначајније
битке (Церска, Колубарска и Мојковачка битка); Солунски фронт,

југословенска идеја (Нишка, Крфска и Женевска декларација); чи
ниоци југословенског уједињења – српска влада, Југословенски
одбор, Народно вијеће, међународно окружење; завршне војне
операције, распад Аустроугарске и проглашење Краљевине СХС.
Југославија од 1918. до 1941:
Конституисање Краљевине СХС и Видовдански устав; поли
тичке, економске и културне прилике, национално питање; лични
режим краља Александра и устав из 1931. године; намеснички ре
жим – влада Милана Стојадиновића, стварање Бановине Хрватске и
влада Цветковић – Мачек; спољна политика југословенске државе.
Југославија у Другом светском рату:
Приступање Тројном пакту и војни пуч 27. марта 1941, Април
ски рат и војни слом, окупација, деоба територија и квислиншки
режими, Независна Држава Хрватска и политика геноцида над Ср
бима, Јеврејима и Ромима; устанци и организовани покрети отпора,
револуционарно освајање власти, грађански рат, најзначајније војне
операције, савезничка политика према Југославији, основи новог
државног уређења, завршне операције за ослобођење југословен
ског простора, жртве рата и допринос савезничкој победи.
Југославија после Другог светског рата:
Конституисање југословенске федерације и њено међународ
но признање; политичке, економске и културне прилике; сукоб са
Информбироом, сарадња са Западом, Покрет несврстаних; само
управни концепт социјалистичког развоја, устав из 1974. године,
дезинтеграција и распад југословенске државе; настанак нових др
жава; демографске, економске и културне последице нестанка Ју
гославије; Косовско питање, раздвајање Србије и Црне Горе.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета,
чија реализација треба да буде прилагођена узрасту и развојним
карактеристикама ученика. Садржаје треба прилагођавати учени
цима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Настав
ник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности
за сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета.
Програм се може допунити садржајима из прошлости завича
ја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и
културној баштини у њиховом крају (археолошка налазишта, кул
турно-историјски споменици, музејске збирке...).
У средњим школама на наставном језику неке од нацио
налних мањина могу се, осим садржаја из њихове историје који
су дати у програму, обрадити и проширени наставни садржаји из
прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, ко
ришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и ет
нографско-антрополошке литературе, ученицима пруже могућност
да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али
и окружења у коме живе: какав им је био начин живота и које су
значајне личности обележиле њихову историју.
Важно је искористити велике могућности које историја као
наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости,
која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду
представљени као „прича”, богата информацијама и детаљима, ка
ко би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно,
детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима
у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило,
већ и зашто се десило и какве су последице проистекле.
Посебно место у настави историје имају питања, она која по
ставља наставник ученицима, и она која долазе од ученика, под
стакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње,
користећи различите изворе информација. Добро осмишљена пи
тања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског
мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања и системати
зације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности
од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати раз
личите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект,
подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.
Пожељно је што више користити различите облике органи
зоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у

групи, радионице или домаћи задаци, као што су семинарски радо
ви, презентације, самостални и групни пројекти...).
Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „ожи
ви” у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба раз
личитих историјских текстова, карата и других извора историјских
података (документарни и играни видео и дигитални материјали,
музејски експонати, илустрације), обилажење културно-историјских
споменика и посете установама културе. Коришћење историјских
карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да на очигледан
и сликовит начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали,
олакшавајући им праћење промена на одређеној територији.
Треба искористити и утицај наставе историје на развијање је
зичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски са
држаји богате и оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је
имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном
систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже
ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, еко
номских и културних услова живота човека кроз простор и време.
Треба избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских
чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији
трансфер у стицању других знања и вештина.
Како би циљеви наставе историје били што потпуније оства
рени, препоручује се и примена дидактичког концепта мултипер
спективности.
Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одгова
рајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу тре
ба посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија (употреба Интерне
та, прављење Power point презентација, коришћење дигиталних
аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског рада).
ИСТОРИЈА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образова
ња и развијање историјске свести; разумевање историјског про
стора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге
истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног
идентитета; стицање и проширивање знања, развијање вештина и
формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у
националном, регионалном, европском и глобалном оквиру); уна
пређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за
живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког
и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања
сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање
толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање
за ефикасно коришћење информационо-комуникационих техноло
гија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о
важности неговања културно-историјске баштине.
Задаци наставе историје су да ученици:
– стекну и прошире знања о националној и општој истори
ји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју
узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и уло
гу истакнутих личности у развоју људског друштва;
– поседују свест о повезаности појава из прошлости са поја
вама из садашњости;
– разумеју да национална историја представља саставни део
регионалне, европске и глобалне историје;
– развијају истраживачки дух и критички однос према про
шлости самосталном анализом различитих историјских извора и
литературе и проналажењем и систематизовањем стечених инфор
мација;
– буду оспособљени за проналажење, прикупљање и кори
шћење информација датих у различитим симболичким модалите
тима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање
са претходним историјским знањем;
– буду оспособљени да препознају различита тумачења истих
историјских догађаја;

– повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних
наставних предмета;
– буду оспособљени за примену стечених знања и практич
них вештина у свакодневном животу;
– унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски
рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргумен
товани дијалог...);
– развијају одговорност, систематичност, прецизност и пози
тивни став према учењу;
– развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби стал
ног усавршавања.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД
Историја као наука и наставни предмет; однос историје према
другим наукама; историјски извори, рачунање времена, периоди
зација.
ПРАИСТОРИЈА
Живот људи у праисторији; верска схватања и почеци ликов
них уметности; праисторијска налазишта и културе на централном
Балкану.
СТАРИ ВЕК
Друштво и државе Старог истока:
Појам Старог истока и географски услови тог подручја. Нај
значајније државе и њихово друштвено и државно уређење.
Друштво и државе старих Грка и Римљана:
Најстарија историја Грчке (Критско-микенско и Хомерско
доба), Атина и Спарта, Грчко-персијски ратови, Пелопонески рат.
Хеленизам – освајања Александра Великог и његово царство.
Историја старог Рима у доба краљева, републике и царства – дру
штвени односи и државно уређење, освајања, Велика сеоба народа
и пад Западног римског царства, Балканско полуострво под рим
ском влашћу.
Религија и културно наслеђе старог века:
Верска схватања народа Старог истока, Грка и Римљана; по
јава и ширење хришћанства. Култура и наука старог века и њихово
наслеђе у савременом добу.
СРЕДЊИ ВЕК
Друштво, држава и култура
Велика сеоба народа:
Варварске државе на територији некадашњег Западног рим
ског царства (привреда, друштво и утицај римског наслеђа). Развој
Франачке државе до средине IX века.
Особености развоја друштва и држава у западној Европи:
Натурална привреда и организација и врсте властелинских
поседа. Феудална хијерархија. Основне одлике ранофеудалне др
жаве – краљевски двор и дружине. Сталешка монархија као др
жава развијеног феудализма (на примеру Француске од XII до
XV века). Друштвена и политичка улога средњовековних градова
(примери италијанских градова – комуна).
Развој привреде у средњовековној Европи:
Промене на феудалном поседу; одвајање занатства од пољо
привреде; обнова, развој и уређење градова.
Особености развоја друштва и државе у Византији:
Утицај римског наслеђа, покушај обнове Римског царства (Ју
стинијан), феудализација, значај хришћанства и Цркве, односи с
Јужним Словенима и осталим народима Балкана.
Особености развитка исламског друштва и државе:
Ислам и стварање арабљанске државе, друштвено и држав
но уређење Калифата. Односи са Византијом и државама западне
Европе. Распад Калифата и настанак нових муслиманских држава.

Средњовековне државе Источних и Западних Словена:
Примери Русије, Пољске, Чешке.
Религија и њен утицај на средњовековни свет:
Хришћанство, ислам и јудаизам као религије Европе и Средо
земља. Хришћанска црква у западној Европи – улога папства, цр
квени редови, јереси, крсташки ратови. Црквени раскол 1054. го
дине. Православна црква и њена улога и значај. Јудаизам и ислам.
Средњовековна култура:
Културне области и њихова обележја на простору Европе и
Средоземља. Култура у западној Европи – Каролиншка ренесан
са, витешка и градска култура, школе и универзитети, уметност.
Византијска култура – хеленистичко и римско наслеђе, уметност,
књижевност, ренесанса Палеолога. Исламско-арапска култура –
наука, филозофија, књижевност и уметност.
Срби и њихово окружење у средњем веку:
Насељавање Словена на Балканском полуострву. Однос пре
ма староседеоцима и суседима. Насељавање Мађара и Бугара. На
станак првих српских држава. Покрштавање. Последице црквеног
раскола. Српска држава у немањићком периоду – Стефан Немања,
проглашење краљевства (Стефан Првовенчани) и стицање црквене
самосталности (Свети Сава), успон и ширење Србије (Урош I, Ми
лутин, Стефан Дечански), проглашење царства (Стефан Душан).
Босна од XII до XIV века – богумилство, јачање државе (Стјепан II
и Твртко I). Дубровник – друштвено и државно уређење.
Српска средњовековна култура:
Књижевност, уметност, културне везе са суседима, значајни
културно-историјски споменици.
Срби и остали балкански народи у борби против Осман
лија:
Слабљење балканских држава (Србије, Византије, Бугарске и
Босне) у другој половини XIV века. Турци Османлије и њихова пр
ва освајања, Маричка битка и бој на Косову, пад Бугарске, Српска
деспотовина; Босна у XV веку, пад Србије, Босне, Херцеговине и
Зете; последице османлијских освајања.
НОВИ ВЕК
Европа у периоду од XVI до XVIII века
Развој привреде, друштва и државе од краја XV до краја
XVIII века:
Велика географска открића и њихов утицај на европску при
вреду. Мануфактурна производња, пораст трговине и развој бан
карства. Апсолутистичка монархија, просвећени апсолутизам.
Културне и верске прилике у Европи:
Хуманизам и ренесанса – развитак уметности и науке. Ре
формација у Немачкој; калвинизам; особености реформације у
Енглеској и скандинавским земљама. Реформација у Хабзбуршкој
монархији. Противреформација (католичка реакција) у Европи.
Просветитељство; развој природних и друштвених наука.
Европа и свет од краја XVIII до средине XIX века:
Развој привреде, друштва и државе од краја XVIII до сре
дине XIX века:
Индустријска револуција и њене последице у привреди и
друштву; промене у саобраћају и трговини; економски либерали
зам; борба за превласт на светском тржишту. Појава и развој рад
ничког покрета.
Грађанске револуције и појава нације:
Уставност и начела поделе власти. Особености револуција
у појединим земљама (Низоземска, Енглеска, Северна Америка,
Француска). Економски, друштвени и културни корени настанка
модерних нација.
Срби и њихово окружење од XVI до средине XIX века
Срби и суседни народи под османлијском влашћу и ства
рање националних држава:
Државно и друштвено уређење Османског царства – поло
жај српског народа; облици отпора османској власти; улога Пећке
патријаршије у историји српског народа; учешће српског народа
у ратовима хришћанских сила против Османлија од XVI до XVIII
века; буна против дахија и ток Првог српског устанка; организаци
ја устаничке државе. Други српски устанак – ток устанка, борба за

добијање аутономије. Владавина кнеза Милоша и уређење Кнеже
вине Србије (Сретењски устав, укидање феудализма). Уставобра
нитељи и њихова владавина. Црна Гора – настанак државе (Петар
I, Петар II и Данило Петровић Његош). Национални покрети су
седних народа (Грка, Румуна, Бугара...).
Срби под влашћу Хабзбурговаца и Млечана:
Српски народ на просторима Војне крајине, цивилне Хрват
ске и Славоније; Срби у Далмацији од XVI до XVIII века; Босан
ски пашалук од XVI до XVIII века; сеобе Срба, Карловачка митро
полија и њена улога у историји српског народа.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Свет у другој половини XIX и почетком XX века
Друштвено-економске и културне прилике:
Економски напредак; друга индустријска револуција. Пораст
националног богатства у развијеним земљама, друштвено раслоја
вање, грађанске и радничке политичке странке. Опште одлике кул
туре.
Међународни односи:
Интересне сфере великих сила и подела колонија у Азији и
Африци. Формирање политичких и војних савеза и међународне
кризе.
Србија, Црна Гора и њихови суседи у другој половини
XIX и почетком XX века
Србија у другој половини XIX и почетком XX века:
Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића, намесни
штво и устав из 1869. године; владавина Милана Обреновића,
ослободилачки ратови 1876–1878. године и стицање независности;
проглашење краљевине, настанак модерних политичких странака,
Тимочка буна 1883. године, српско-бугарски рат 1885. године, вла
давина Александра Обреновића; Мајски преврат и успон демокра
тије (Петар I Карађорђевић). Културне прилике и привредни развој
крајем XIX и почетком XX века.
Црна Гора у другој половини XIX и почетком XX века:
Ослободилачки рат 1876–1878. године и стицање независно
сти; апсолутизам књаза Николе Петровића; устав из 1905. године и
страначке борбе, проглашење краљевине.
Срби у Аустроугарској у другој половини XIX и почетком
XX века:
Аустро-угарска нагодба и њене последице; покрет Светозара
Милетића и црквено-школска аутономија; положај Срба у Војној
крајини, цивилној Хрватској и Славонији. Хрватско-српска коали
ција. Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу – окупаци
они режим, национални односи, аграрно питање, анексија.
Балкански ратови:
Супротности између балканских држава; Балкански савез;
Први и Други балкански рат и њихов историјски значај.
Први светски рат и револуције у Русији и Европи
Први светски рат:
Карактер рата и главни фронтови, ток рата и најзначајније
битке; Фебруарска и Октобарска револуција у Русији; револуције у
Немачкој и Мађарској. Распад царстава. Србија и Црна Гора у рату
(Церска, Колубарска и Мојковачка битка, Солунски фронт); југо
словенска идеја (Нишка, Крфска и Женевска декларација); прогла
шење Краљевине СХС.
Свет између два светска рата
Друштвене, политичке, привредне и културне прилике:
Друштвене прилике и превирања, криза демократије и поја
ва тоталитарних идеја (комунизам, фашизам и нацизам); раднички
покрет; прилике у СССР-у; модернизација привреде; велика еко
номска криза и модели њеног решавања. Основне одлике развоја
културе.
Међународни односи:
Победничке и поражене земље; Друштво народа; заоштра
вање међународних односа; грађански рат у Шпанији, аншлус
Аустрије, Минхенски споразум, пакт Рибентроп – Молотов.

Југославија између два светска рата:
Конституисање Краљевине СХС и Видовдански устав (1921);
политичке, економске и културне прилике, национално питање;
лични режим краља Александра и устав из 1931. године; наме
снички режим – влада Милана Стојадиновића, стварање Бановине
Хрватске и влада Цветковић – Мачек (1939); спољна политика ју
гословенске државе.
Други светски рат
Свет у Другом светском рату:
Карактер рата и главни фронтови; победе сила осовине у пр
вој фази рата; образовање Антифашистике коалиције; прекретнице
у рату (Стаљинград и Ел Аламејн). Геноцид, холокауст и концен
трациони логори. Покрети отпора у Европи. Савезничке конфе
ренције (Техеран, Јалта, Потсдам); супротности међу савезничким
силама.
Југославија у Другом светском рату:
Приступање Тројном пакту и војни пуч 27. марта 1941,
Априлски рат и војни слом, окупација, деоба територија и кви
слиншки режими, Независна Држава Хрватска и политика гено
цида над Србима, Јеврејима и Ромима; устанци и организовани
покрети отпора, револуционарно освајање власти, грађански рат,
најзначајније војне операције, савезничка политика према Југосла
вији, основи новог државног уређења, завршне операције за осло
бођење југословенског простора, жртве рата и допринос савезнич
кој победи.
Свет и Југославија после Другог светског рата
Друштвене, политичке и привредне прилике:
Промена односа снага међу великим силама, хладни рат;
стварање блокова; Улога ОУН у очувању мира, антиколонијални
покрети; Покрет несврстаних. Свет у савременом добу – распад
СССР, нестанак Источног блока, ЕУ, глобализација, научно-техно
лошка револуција.
Југославија после Другог светског рата:
Конституисање југословенске федерације и њено међународ
но признање; политичке, економске и културне прилике; сукоб са
Информбироом, сарадња са Западом, улога у Покрету несврстаних;
самоуправни концепт социјалистичког развоја, устав из 1974. годи
не, дезинтеграција и распад југословенске државе; настанак нових
држава; демографске, економске и културне последице нестанка Ју
гославије; Косовско питање, раздвајање Србије и Црне Горе.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета,
чија реализација треба да буде прилагођена узрасту и развојним
карактеристикама ученика. Садржаје треба прилагођавати учени
цима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Настав
ник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности
за сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета.
Програм се може допунити садржајима из прошлости завича
ја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и
културној баштини у њиховом крају (археолошка налазишта, кул
турно-историјски споменици, музејске збирке...).
У средњим школама на наставном језику неке од нацио
налних мањина могу се, осим садржаја из њихове историје који
су дати у програму, обрадити и проширени наставни садржаји из
прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, ко
ришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и ет
нографско-антрополошке литературе, ученицима пруже могућност
да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али
и окружења у коме живе: какав им је био начин живота и које су
значајне личности обележиле њихову историју.
Важно је искористити велике могућности које историја као
наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости,
која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду
представљени као „прича”, богата информацијама и детаљима, ка
ко би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно,
детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима
у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило,
већ и зашто се десило и какве су последице проистекле.

Посебно место у настави историје имају питања, она која по
ставља наставник ученицима, и она која долазе од ученика, под
стакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње,
користећи различите изворе информација. Добро осмишљена пи
тања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског
мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања и системати
зације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности
од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати раз
личите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект,
подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.
Пожељно је што више користити различите облике организо
ване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у гру
пи, радионице или домаћи задаци, као што су семинарски радови,
презентације, самостални и групни пројекти...).
Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их
„оживи” у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба
различитих историјских текстова, карата и других извора историј
ских података (документарни и играни видео и дигитални мате
ријали, музејски експонати, илустрације), обилажење културноисторијских споменика и посете установама културе. Коришћење
историјских карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да
на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме су се до
гађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на одређеној
територији.
Треба искористити и утицај наставе историје на развијање је
зичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски са
држаји богате и оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је
имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном
систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже
ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, еко
номских и културних услова живота човека кроз простор и време.
Треба избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских
чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији
трансфер у стицању других знања и вештина.
Како би циљеви наставе историје били што потпуније оства
рени, препоручује се и примена дидактичког концепта мултипер
спективности.
Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одгова
рајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу тре
ба посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија (употреба Интерне
та, прављење Power point презентација, коришћење дигиталних
аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског рада).
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
(за образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег
образовања код којих се предмет изучава само једну годину)
Циљ и задаци
Циљ наставе предмета је развијање свести о значају и уло
зи музичке уметности у развоју цивилизације и друштва; стица
ње знања о основним музичко-теоријским појмовима, формирање
музичког укуса и развијање навике слушања вредних музичких
остварења.
Задаци наставе су да ученици:
– прошире знање о музичко-теоријским појмовима;
– стекну знања о музици различитих епоха;
– оспособе за уочавање разлика и сличности између наше и
других традиција и култура у домену музике;
– развију навике слушања музике, формирају музички укус и
оспособе се за разумевање музичког дела;
– упознају изражајна средстава музичке уметности;
– буду оспособљени за разликовање музичких стилова;
– буду оспособљени да препознају и именују основне музич
ки елементе који се односе на динамику, темпо, облик дела;
– унапреде способност разликовања боје звука инструмената;
– разумеју однос између избора извођачког састава и садржа
ја музике;
– буду оспособљени да препознају најзначајнија музичка де
ла по епохама.

I РАЗРЕД
(1 час недељно – 35 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Почеци музике. Извори и документа. Музика и магија.
Значај музике у животу и друштву; значај музике код старих
народа (првобитна заједница и стари век)
Примери: Песме и игре.
Музика старих источних народа. Музика Грчке и Рима.
Развој музике у средњем веку (духовна и световна музика,
појава вишегласја
Музички примери: Грегоријански корал, Византијско певање;
Рембо де Вакерас: Календа Маја; Кир Стефан Србин: Ниња сили.
Развој музике у XIV, XV и XVI веку
Музичко стваралаштво у доба ренесансе у Италији, Францу
ској, Немачкој, Холандији и словенским земљама – Палестрина, О.
ди Ласо, Галус
Избор дела за слушање: Палестрина: Миса папи Марчелу
(одломак); Орландо ди Ласо: Мadona mia сага, Ехо;
Барок у музици
Опште карактеристике. Настанак опере, вокално-инструмен
тална и инструментална музика.
Опера у XVII веку – Монгеверди, Вивалди, Бах и Хендл.
Избор дела за слушање: Монтеверди: Аријаднина тужбалица
„Laciate mi morire (монодијска или хорска верзија); Вивалди: Годи
шња доба (делови); Корели: Лафолиа; Ј. С. Бах: V Бранденбрушки
концерт , Токата и фуга д-мол (за оруље), Пасија по Матеју (од
ломак); Г. Ф. Хендл: Месија (Алелуја), Музика на води (одломак),
Арија из опере „Ксерксес”;
Опера у XVIII веку
Озбиљна и комична опера – Глук, Перголези
Избор дела за слушање: Глук: Орфеј (тужбалица Орфеја);
Перголези: Служавка господарица (одломци).
Музичко стваралаштво преткласике и класике
Опште одлике, Инструментална музика – Купрен, Д. Скарла
ти, Хајдн, Моцарт, Бетовен.
Избор дела за слушање: Купрен: Жетеоци; Д. Скарлати: Из
бор из сонате за чембало; Ј. Хајдн: Симфонија Д-дур бр. 104 (Лон
донска“), Симфонија са ударцем тимпана; В. А. Моцарт: Симфо
нија г-мол оп. 40, Одломци из опере „Чаробна фрула”, Концерт за
клавир и оркестар д-мол, Мала ноћна музика; Л. В. Бетовен: Сона
та цис-мол оп. 27 бр. 2 („Месечева”), Симфонија бр. 5 и 6, Симфо
нија бр. 9 (Ода радости), Концерт за клавир и оркестар бр. 3;
Романтизам у музици
Опште карактеристике. Соло-песма, клавирска минијатура,
програмска и апсолутна музика – Шуберт, Менделсон, Шопен,
Шуман, Григ, Берлиоз, Лист, Р. Штраус, Брамс.
Избор дела за слушање: Шуберт: недовршена симфонија, Па
стрмка, Вилењак соло-лесме; Менделсон: Виолински концерт, Пе
сма без речи бр. 9; Шопен: Полонеза А-дур и Ас-дур, Мазурке (из
бор), Валцери (избор), Соната б-мол (посмртни марш); Григ: Пер
Гинт, Концерт за клавир и оркестар; Берлиоз: Фантастична сим
фонија; Лист: Љубавни сан бр. 3 (за клавир), Рапсодија бр. 2, Пре
лиди, Р. Штраус: Тил Ојленшпигел, Дон Жуан, Игра седам велова
из „Саломе”; Брамс: Мађарске игре (избор), Концерт за виолину и
оркестар.
Романтична опера, оперета, балет
Италијанска опера. Немачка опера. Француска опера и балет.
Оперета као посебан жанр – Росини, Верди (Белини, Доницети),
Вебер, Вагнер, Гуно, Бизе, X. Штраус (син).
Избор дела за слушање: Белини: Норма (каватина); Росини:
Севиљски бербрин (одломци); Доницети: Љубавни напитак; Вер
ди: Трубадур (хор цигана), Набуко (хор заробљеника), Риголето
(квартет), Аида (Слава Египту); Вебер: Чаробни стрелац (уверти
ра); Вагнер: Танхојзер (увертира), Холанђанин луталица (хор мор
нара), Лоенгрин (свадбени хор); Гуно: Фауст (Валпургијска ноћ);
Бизе: Кармен (хабанера, марш тореадора); Ј. Штраус: На лепом
плавом Дунаву, итд..

Романтизам у словенским земљама
Руска национална школа. Чешка национална школа. – Глин
ка, Бородин, Мусоргски, Римски-Корсаков, Чајковски, Сметана,
Дворжак.
Избор дела за слушање: Примери из црквене музике; Глин
ка: Руслан и Људмила (увертира); Бородин: Кнез Игор (Половецке
игре); Мусоргски: Борис Годунов (смрт Бориса, сцена крунисања),
Слике са изложбе (избор); Римски – Корсаков: Шехерезада; Чај
ковски: Клавирски концерт у бе-молу, V и VI симфонија, Лабудово
језеро (одломци), Евгеније Оњегин (арија Ленског), Опело; Смета
на: Продана невеста (одломци); Дворжак: Словенске игре (избор),
Симфонија из Новог света.
Музички романтизам
Опште карактеристике. К. Станковић, И. Бајић, Маринковић,
Ст. Мокрањац.
Избор дела за слушање: К. Станковић: варијације на песму
„Што се боре мисли моје”, Српске народне песме (избор); Ј. Марин
ковић: соло-песме (избор); Ст. Мокрањац: X, XI и XII или XV руко
вет, Козар, Њет свјат (из Опела), Херувимска песма (из Литургије).
Опера на почетку XX века Пучини и веристи.
Избор дела за слушање: Пучини. Тоска (молитва Тоске из II
чина, арија Каварадосија из III чина), Боеми (завршни дует из I чи
на); Леонкавало: Пролог из „Пајаца”; Маскањи: Кавалерија русти
кана (Интермецо).
Импресионизам
Опште карактеристике. – Дебиси: Поподне једног фауна, Ме
сечина, Арабеска; Равел: Болеро, Дафнис и Клое (одломци).
Музика XX века у свету
Стилски правци, експресионизам, додекафонија, неокласкци
зам. нова улога фолклора. – Шенберг, Прокофјев. Бритн, Шоста
кович, Стравински, Барток, муз. авангарда: Лутославски и Пенде
рецки.
Избор дела за слушање: А. Шенберг: Пјеро месечар; С. Про
кофјев: Класичка симфонија, Ромео и Јулија (одломци); Б. Бритн:
Једноставна симфонија; Д. Шостакович: V симфонија или Лењи
градска симфонија; И. Стравински: Посвећење пролећа (одломак).
Петрушка (руска игра); Барток: Концерт за оркестар (одломак) или
музика за жичане инструменте, удараљке и челесту; Лутославски:
Жалобна музика; Пендерецки: Пасија (одломци).
Музика у XX веку
Почеци развоја модерне музике – Коњовић, Милојевић, С.
Христић, Музичко стваралаштво између два рата – Славенски, Тај
чевић.
Избор дела за слушање: П. Коњовић: Триптихон из „Кошта
не”; М. Милојевић: Композиције за клавир и соло песме (избор);
С. Христић: Одломци из балета „Охридска легенда” и избор солопесама; Ј. Славенски; Вода свира, Симфонија Оријента (одломци);
М. Тајчевић: Седам балканских игара (избор) Воспојте (из „Чегири
духовна стиха”).
Савремена музика
Ристић, Рајичић, Љ. Марић, Вучковић, Херцигоња, В. Мокрањац.
Избор дела за слушање: М. Ристић: Свита ђокоза (одломак);
С. Рајичић: Трећи клавирски концерт (одломци), На липару, ци
клус за глас и оркестар, Лисје жути – соло-песма; Љ. Марић: Пе
сме простора (одломци); В. Вучковић: Буревесник (одломак); М.
Вукдраговић: Везиља слободе; Н. Херцигоња: Горски вијенац; В.
Мокрањац: IV симфонија (одломак). Етиде за клавир (избор) Одје
ци, Соната за виолину и клавир (IV став);
Џез и остали жанрови
Џез, мјузикл, забавна музика. рок, поп и панк музика. Народ
на изворна музика, грађанска песма, новокомпонована народна пе
сма.
Дела за слушање: Гершвин: Порги и Бес (одломци), Рапсоди
ја у плавом; Примери за наведене жанрове; Мјузикл: карактери
стике и примери; Џ. Гершвин, 3. Бернштајн, А. К. Меноти.
Примењена музика
Филмска музика: избор из филмова.
Сценска музика: Ф. Менделсон: „Сан летње ноћи” (избор); Е
Григ: Солвејгина песма из „Пер Гинта”. М. Равел: Атлантида (избор);

Музичко стваралаштво и музички живот Србије у другој по
ловини XX века
живот у Србији са покрајинама у послератном раздобљу. –
Музичко школство, музичке установе, најпознатији ансамбли и со
листи.
Избор дела за слушање: Е. Јосиф: Два псалма за клавир; Д. Де
спић: Хумористичке етиде; К. Бабић. Хорске композиције (избор);
П. Озгијан: Симфонија 75; Р. Максимовић: Почетак буне на дахије
(одломци); Мирј. Живковић: Басма; 3. Христић: Даринкин дар;
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Музичка уметност је логичан наставак предмета музичка кул
тура из основне школе, с тим да се овај предмет у средњем обра
зовању првенствено базира на упознавању и проучавању најзна
чајнијих музичких дела из светске и наше литературе, везаних за
поједину епоху и њене карактеристике. Као примери за слушање
музике одабрана су дела композитора који овековечују време у ко
ме су живели и своје музичко стваралаштво. Значајно место имају
солисти и ансамбли који та дела репродукују.
За реализацију садржаја програма неопходно је да постоји
опремљен кабинет (или специјализована учионица), са клавиром
(или другим основним инструментом) и квалитетним аудиовизу
елним средствима. Савремена школа условљава осетљиву и скупо
цену опрему која не сме да се стално преноси из учионице у учио
ницу и тако уништава. Савремена настава захтева од наставника да
сва потребна средства припреми пре часа за употребу.
Сви садржаји који се остварују првенствено се базирају на
доживљају музичког дела, упознавању његовог ствараоца и карак
теристикама епохе којој дело припада. То се реализује првенствено
преко слушања музике тј. директног доживљаја музичког дела.
Наставниково усмено излагање треба да послужи као инфор
мација и инспирација за слушање музике које је централни део ча
са (20 одсто излагања, 60 одсто слушања – у фрагментима или у
целини зависи од примера, али 20 одсто закључивања – разговор
са ученицима или понављање слушања одређених делова компо
зиције или целине).
Програм је конципиран према историјско-стилским раздо
бљима, које у излагању треба ограничити на најбитније елементе,
а слушању музике дати примарно место. Директним, сугестивним
и интересантним излагањем наставник треба да ученике оспосо
бљава да активно слушају музику, како би могли да на одабраним
примерима развијају музичку меморију, естетски укус, препознају
дела и инструменте, осећају музичку форму, значај и карактери
стике стила и композиторовог стваралаштва.
Поједине наставне теме могу се обрадити ученичким рефе
ратима, у којима такође имају примарно место музички примери.
Код слушања музике првенствено усмеравати ученике на до
живљавање музичких садржаја (мелодије, хармоније, форме итд.).
Код слушања музике настојати да се одабере пример који мо
же да се слуша у целини (један цео став, краћу увертиру, итд), да
ученици доживе целину и схвате музичку форму. Одабирати му
зичке примере са великом пажњом и умешношћу. Дела, која је
својом дужином немогуће на једном школском часу саслушати,
изнети у одабраним, карактеристичним фрагментима, које можемо
повезати усменим образложењем.
У програму је наведено много више музичких дела него што
је могуће саслушати и усвојити. Због тога из наведених приме
ра наставник прави сопствени избор који ће ученици саслушати и
усвојити као примере за одређени правац, епоху итд. Остала дела
која ученици нису слушали, а налазе се у програму несврсисходно
је меморисати, сем у врло изнимним случајевима.
Епоха се повезује са предметима сродних садржаја у том раз
реду, на темељу корелације (књижевност, ликовна уметност, исто
рија итд.) и тако даје глобални увид у време када је дело настало.
Свако дело које се слуша требало би поновити неколико пута са
новим задацима.
Ученике треба усмеравати на одређене емисије на радију и
телевизији, које ће пратити у слободно време ван школе. Органи
зовање посете концертима, оперским и балетским представама је

добра прилика да се садржаји предмета надограђују у директном
контакту са музичарима и музиком. Уколико то дозвољавају мо
гућности треба неговати сарадњу са музичким школама и другим
установама које се баве музиком. Кроз ваннаставне активности и
факултативну наставу могу се осмишљавати и организовати ра
зноврсни видови музичких активности, који су значајан допринос
културној и јавној делатности школе и личном усавршавању уче
ника који се њима баве, као и онима који их слушају (хор, ансам
бли, оркестри, концерти...).
У зависности од услова васпитно-образоване установа фор
мира се хор, оркестар или камерни састав (дуо, трио, квартет или
октет) од ученика свих разреда. Њихов рад треба организовати
континуирано током целе школске године по дефинисаном распо
реду. Своје умеће ученици показују на јавним наступима, концер
тима и приредбама у школи и ван ње.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
(за образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег
образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставе је унапређивање ликовне писмености и естет
ских критеријума, оспособљавање за успешну визуелну и вербал
ну комуникацију.
Задаци наставе су да ученици:
– унапреде знања о ликовним законитостима, техникама, ма
теријалима и прибору и буду оспособљени за примену стеченог
знања у настави и свакодневном животу;
– упознају национално и светско културно и уметничко на
слеђе и развију одговоран однос према очувању културне и умет
ничке баштине;
– унапреде естетске критеријуме;
– развијају визуелно опажање, моторику, стваралачко и кри
тичко мишљење, радозналост, имагинацију и иновативност кроз
разноврсне ликовне и проблемске задатке и буду оспособљени да
стечена искуства примењују у настави других предмета, свако
дневном животу, даљем школовању и будућем занимању;
– стекну увид у значај повезаности ликовног стваралаштва са
осталим уметностима, наукама и процесима рада;
– буду оспособљени за индивидуални и тимски рад;
– буду оспособљени да примене стечена знања и умења у уре
ђењу, унапређењу и очувању животне и радне средине.
I или II РАЗРЕД
трогодишњих и четворогодишњих средњих стручних школа
(1 час недељно, 35–37 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Целина
а) Општи појмови
Шта је уметност. Уметност у простору, уметност у времену.
Уметност и природа. Уметност и друштво.
б) Самостално ликовно изражавање
Линија као елемент уметничког израза. Боја као средство сли
карског обликовања. Тродимензионално обликовање.
в) Уметничко наслеђе
Појава уметничког стварања. Праисторијски споменици на
територији Србије.
Уметност старог Истока.
Развој уметности у Грчкој. Најзначајнија остварења и водећи
уметници.
Уметност старог Рима. Антички споменици у Србији. Појава
хришћанске уметности. Византијска уметност. Исламска уметност.
II. Целина
а) Општи појмови
Перспектива: инверзна, линеарна, ваздушна.

б. Уметничко наслеђе
Средњевековна уметност западне Европе.
Српска средњовековна уметност: Рашка школа, Српска сред
њовековна уметност од 1300–1371. год. и Моравска школа (избор
споменика по архитектури и живопису).
Рана и висока ренесанса у Италији. Водећи представници и
њихова дела.
в) Самостално ликовно изражавање. Простор. Перспектива.
III. Целина
а) Општи појмови
Светло и сенка као елементи сликарског и скулпторског об
ликовања.
б. Самостално ликовно изражавање. Светлински односи. Боја.
в) Уметничко наслеђе
Барокна уметност – опште одлике и водећи уметници баро
ка (Бернини, Каравађо, Веласкез, Рубенс, Рембрант). Уметност 19.
века (неокласицизам, романтизам и реализам) у Европи и Србији
и водећи представници (Давид, Енгр, Жерико, Делакроа, Рид, Тар
нер, Курбе; Катарина Ивановић, Ђура Јакшић, Новак Радонић, Па
ја Јовановић, Урош Предић и Ђорђе Крстић).
IV. Целина
а) Општи појмови
Нови облици изражавања у уметности.
б) Уметничко наслеђе
Правци у уметности крајем 19. века: импресионизам и по
стимпресионизам. Уметност прве половине 20. века: опште одли
ке, најпознатији правци и појаве. Тенденције у уметности друге
половине 20. века.
в) Самостално ликовно изражавање.
Композиција (Компоновање објеката у одређеном простору с
обзиром на намену). Фотографија. Филм – покретна слика.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма у оквиру једне целине равноправно чине:
теорија обликовања, самостално ликовно изражавање, уметничко
наслеђе.
Теорија обликовања се реализује кроз теоретски и практичан
рад и у функцији је унапређивања ликовне писмености (ликовни
елементи и принципи компоновања), овладавања традиционалним и
савременим техникама и материјалима и оспособљавања ученика да
стечена знања и умења примењују у настави, свакодневном животу,
даљем школовању и будућем занимању. Обрада теоретских садржаја
укључује и рад на ликовним задацима, посредно и непосредно про
учавање репрезентативних уметничких дела и перцепцију природе и
окружења, а увежбавање се реализује кроз проблемске задатке.
Самостално ликовно изражавање подразумева стваралачко
изражавање традиционалним и савременим медијима у складу са
индивидуалним способностима и интересовањима ученика. Уче
ницима је потребно омогућити самостални избор медија, мотива,
техника, материјала и формата.
Ученике треба упознати са најзначајнијим уметничким де
лима светске уметности, а већу пажњу посветити националном
културном и уметничком наслеђу. Садржаје програма је неопход
но реализовати савременим наставним методама и средствима. У
оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за
поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр.
повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садр
жајима других предмета и др.); самопроцену и процену ликовних
и уметничких дела и ефикасну визуелну и вербалну комуникацију.
Креативност подразумева подршку ученицима да открива
ју, експериментишу, успостављају нове односе и долазе до нових
решења у различитим активностима и оспособљавање ученика да
стечено искуство примене у другим наставним предметима, свако
дневном животу и будућим занимањима.
За подстицање креативности неопходно је имати у виду зна
чај мотивационих садржаја, домен ученичких доживљаја и коре
лацију.

Развој стваралачког мишљења треба подстицати у свим на
ставним активностима и садржајима у којима је то могуће.
Садржаји се реализују кроз следеће облике наставе:
– индивидуални;
– фронтални;
– рад у паровима;
– групни или тимски;
– домаћи рад;
– екскурзије, посете локалитетима, музејима, галеријама,
установама за образовање уметника, уметничким атељеима; су
срете са уметницима и активно учешће у културним и уметничким
манифестацијама и активностима.
Корелација са другим предметима:
– Музичка култура;
– Српски језик и књижевност;
– Историја;
– Географија;
– Биологија;
– Физика;
– Хемија;
– Математика;
– Рачунарство и информатика.
Вредновање и оцењивање:
У настави ликовне културе оцењује се активност ученика,
процес рада и постигнути напредак, а вреднује и самовреднује ре
зултат рада.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
(за све образовне профиле трогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и системат
ским моторичким активностима, у повезаности са осталим вас
питно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју
личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), раз
воју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени
моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у сва
кодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања су:
– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свако
дневном животу и раду и значају информатике за функционисање
и развој друштва;
– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног
образовања за будуће занимање;
– подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање
тела (превенција постуралних поремећаја);
– развој и усавршавање моторичких способности и теориј
ских знања неопходних самостални рад на њима;
– стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања
неопходних за њихово усвајање;
– проширење и продубљавање интересовања које су ученици
стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране,
за коју показују посебан интерес;
– усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физич
ког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета (вас
питно-образовног подручја);
– мотивација ученика за бављење физичким активностима и
формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања;
– оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике
користе у свакодневним условима живота и рада.
Садржаји програма усмерени су на:
– развијање физичких способности
– спортско-техничко образовање
– повезивање физичког васпитања са животом и радом.
РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:
– развијање основних елемената физичке кондиције каракте
ристичних за овај узраст и пол; као и других елемената моторне

умешности, који служе као основа за повећавање радне способ
ности, учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско тех
ничком образовању,
– превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и от
клањања телесних деформитета,
– оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких
способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и само
контроли и провери својих физичких и радних способности.
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу,
узрасту и физичком развитку и физичким способностима сваког
појединца, на основу оријентационих вредности које су саставни
део упутства за вредновање и оцењивање напретка ученика као и
јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и
праћење.
СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Спортско техничко образовање се реализује у I и II разреду
кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на справама и тлу) кроз
програм по избору ученика, а у III разреду кроз програм по избору
ученика.
А. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
1. АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању
основних моторичких особина за дату дисциплину;
1.1. Трчање:
Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:
100 m ученици и ученице;
800 m ученици и ученице;
штафета 4 x 100 m ученици и ученице
Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним ин
тензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин.
Крос: јесењи и пролећни
800 m ученице,
1000 m ученици.
1.2. Скокови:
Скок удаљ техником увинућа.
Скок увис леђном техником.
1.3. Бацања:
Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg,
ученици 5 kg).
Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реали
зованим атлетским дисциплинама.
2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомене:
Наставник формира групе на основу умења (вештина) ученика
стечених после основне школе: основни, средњи и напредни ниво.
Наставник олакшава, односно отежава програм на основу мо
торичких способности и претходно стечених умења ученика.
2.1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
– вага претклоном и заножењем и спојено, одразом једне ноге
колут напред;
– став на шакама, издржај, колут напред;
– два повезана премета странце удесно и улево;
– за напредни ниво премет странце са окретом за 180º и до
скомом на обе ноге („рондат”)

2.2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 120 cm;
за ученице 110 cm:
– згрчка;
– разношка
– за напредни ниво: склонка
2.3. Кругови
За ученике /дохватни кругови/:
– из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис стражњи,
издржај, вучењем вис узнето, спуст у вис предњи.
За ученице /дохватни кругови/:
– уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих у згибу /уз
помоћ/; спуст у вис стојећи
2.4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
– из њиха у упору, предњихом саскок са окретом за 180º (ок
рет према притци);
– њих у упору, у зањиху склек, предњихом упор, зањих у упо
ру, у предњиху склек
За ученице /двовисински разбој или једна притка вратила/:
– наскок у упор на н/п, премах једном ногом до упора јашу
ћег, прехват у потхват упорном руком (до предножне) и спојено од
ножењем заножне премах и саскок са окретом за 90º (одношка),
завршити боком према притци.
2.5. Вратило
За ученике /дохватно вратило/:
– суножним одривом узмак; ковртљај назад у упору предњем;
саскок замахом у заножење (зањихом).
2.6. Греда
За ученице /висока греда/:
– залетом и суножним одскоком наскок у упор, премах од
ножно десном; окрет за 90º, упором рукама испред тела преднос
разножно; ослонцем ногу иза тела (напреднији ниво: замахом у
заножење) до упора чучећег; усправ, усправ, ходање у успону са
докорацима, вага претклоном, усклон, саскок пруженим телом (че
оно или бочно у односу на справу)
2.7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
– премах одножно десном напред замах улево, замах удесно,
замах улево и спојено премах левом напред; премах десном назад,
замах улево, замах удесно и спојено одножењем десне, саскок са
окретом за 90º улево до става на тлу, леви бок према коњу.
Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника фи
зичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из система школских спорт
ских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.
Минимални образовни захтеви
Атлетика: трчање на 100 m за ученике и ученице, трчање на
800 m за ученике и 500 m за ученице, скок удаљ, увис, бацање ку
гле – на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре;
Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке при
премљености ученика у складу са изборним програмом за дату

игру. На основу претходних умења у техници и тактици наставник
планира конкретне садржаје из спортске игре;
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
1. АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању
основних моторичких особина за дату дисциплину;
1.1. Трчања:
Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:
– 100 m ученици и ученице;
– 800 m ученици и ученице
– штафета 4 x 100 m ученици и ученице
Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним ин
тензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 min.
Крос: јесењи и пролећни
– 800 m ученице,
– 1000 m ученици.
1.2. Скокови:
– Скок удаљкорачном техником.
– Скок увис леђном техника.
1.3. Бацања:
– Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg,
ученици 5 kg).
– Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реа
лизованим атлетским дисциплинама.
2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена:
– Наставник олакшава, односно отежава програм на основу
моторичких способности и претходно стечених умења ученика.
2.1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
– из упора за рукама, зибом, провлак згрчено напред до упора
пред рукама (опружено);
– колут напред и спојено усправом до ваге претклоном и за
ножењем, издржај
– премет странце упором у „бољу” страну и спојено, премет
странце у „слабију” страну
– за напредни ниво премет напред упором
2.2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 120 cm; за ученице 110 cm:
– згрчка;
– разношка
– за напредни ниво: склонка и прескоци са заножењем
2.3. Кругови
За ученике /доскочни кругови/:
– њих, зањихом саскок, уз помоћ.
2.4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
– из упора седећег разножно пред рукама, прехватом напред
и дизањем склоњено став на раменима, спуст назад у упор седећи
разножно, прехват рукама иза бутина, сножити и зањихом саскок.
За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:
– вис на в/п лицем према н/п: клим, премах згрчено једном
ногом до виса лежећег на н/п, прехват (може разноручно) на н/п
до упора јашућег; премах одножно предножном (уназад) до упора
предњег; замахом уназад (зањихом) саскок пруженим телом;

– једна притка: наскок у упр предњи, премах одножно једном
ногом до упора јашућег; премах одножно заножном до упора стра
жњег; саскок саседом (замахом ногама унапред).
2.5. Вратило
За ученике /доскочно вратило/
– из мирног виса узмак до упора, замахом ногама уназад (за
њихом) саскок увито.
2.6. Греда
За ученице /висока греда/:
– залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи; окрет
за 90º усправ у успон, окрет за 180º, лагано трчање на прстима,
скок са променом ногу, кораци у успону до краја греде; саскок згр
чено (бочно у односу на греду).
2.7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
– из упора пред рукама, коло заножно левом, коло заножно
десном.
Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника фи
зичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из система школских спорт
ских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
СПОРТСКА ИГРА (по избору)
игре;

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке при
премљености ученика у складу са изборним програмом за дату
игру. На основу претходних умења у техници и тактици наставник
планира конкретне садржаје из спортске игре.
Минимални образовни захтеви

Атлетика: трчање на 100 m за ученике и ученице, трчање на
800 m за ученике и 500 m за ученице, скок удаљ, увис, бацање ку
гле – на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 66 годишње)
ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА
Циљ и задаци
Циљ наставе програма по избору ученика – изабрани спорт
јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за сти
цањем знања, способности за бављење спортом као интегралним
делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у
животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на
такмичењима);
Задаци наставе програма по избору ученика – изабрани
спорт јесу:
– стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање
неопходних знања из изабраног спорта (принципи, технике, начин
вежбања – тренирања, стицање основних и продубљених тактич
ких знања);
– социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање
етичких вредности према учесницима у такмичењу;

– откривање даровитих и талентованих ученика за одређени
спорт и њихово подстицање да се баве спортом.
Ученици се на основу својих способности и интереса опре
дељују за један спорт у коме се обучавају, усавршавају и развијају
своје стваралаштво током целе школске године. То могу да буду
предложене спортске гране и други спортови за које ученици по
кажу интерес.
Да би се избор остварио, свака школа је дужна да обезбеди
просторне и друге услове за реализацију бар четири спорта.
На почетку сваке школске године наставничко веће, на пред
лог стручног већа наставника физичког васпитања, утврђује спор
тове за који ученици те школе могу да се определе.
ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
Савладавање основних вежби: „докорак”, мењајући корак га
лопом у свим правцима, полкин корак, далеко високи скок, „мака
зице”.
Систематска обрада естетског покрета тела у месту и у крета
њу без реквизита и са реквизитима, користећи при томе различиту
динамику, ритам и темпо.
Примена савладане технике естетског покрета и кретања у
кратким саставима.
Треба савладати најмање пет народних плесова.
Припрема за такмичење и приредбе и учешће на њима.
РУКОМЕТ
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу.
Покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање
противника. Општи принципи постављања играча у одбрани и на
паду. Напад са једним и два играча и напад против зонске одбране.
Зонска одбрана и напад „човек на човека”. Уигравање кроз трена
жни процес.
Правила игре.
Учествовање на разредним, школским и међушколским так
мичењима.
ФУДБАЛ
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу.
Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање
противника. Општи принципи постављања играча у нападу и од
брани. Разне варијанте напада и одбране. Уигравање кроз трена
жни процес.
Правила малог фудбала.
Учествовање на разним школским и међушколским такмиче
њима.
КОШАРКА
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу.
Техника кошарке. Шутирање на кош из места и кретања, шут
са једном или обема рукама, са разних одстојања од коша. Поста
вљање и кретање играча у нападу и одбрани. Одбрана „зоном” и
„човек на човека”. Напад против ових врста одбрана. Контранапад
у разним варијантама и принцип блока.
Правила игре и суђење.
Учествовање на разредним и школским такмичењима.
ОДБОЈКА
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу.
Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром.
Смечирање и његова блокада. Уигравање кроз тренажни процес.
Правила игре и суђења.

Учествовање на одељенским, разредним и међушколским
такмичењима.
ПЛИВАЊЕ
Упознавање и примена основних сигурносних мера у пливању;
Усвајање две технике пливања (по склоностима и избору уче
ника). Вежбање ради постизања бољих резултата. Скок на старту
и окрети.
Учествовање на одељенским, разредним и међушколским
такмичењима.
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
Избор борилачке вештине која се изучава на матичним факул
тетима спорта и физичког васпитања, и која је у програму Школ
ских спортских такмичења. Наставник у складу са могућностима
школе и интересовањима ученика предлаже наставни програм.
КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
Програмски задаци из клизања и скијања обухватају савлада
вање основне технике и упознавање са правилима такмичења. На
ставник предлаже наставни програм, који се заснива на програму
клизања и предмета скијање на матичним факултетима.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
Током реализације часова физичког васпитања давати инфор
мације о томе које вежбе позитиво утичу на статус њиховог орга
низма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које нега
тивно утичу на здравље.
Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су
више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском
наставом од осталих ученика.
Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно
за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзи
ром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теориј
ска знања из области физичких активности су од великог значаја за
укупним бављењем физичким вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава
мерење и тестирање
практична настава.
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом реализације;
Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од
карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потреб
но, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, приступ је инди
видуалан.
Место реализације наставе
Садржаји програма усмерени су на:развијање физичких спо
собности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког
васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зи
мовања и других облика рада утврђује се на почетку школске го
дине на наставничком већу, на предлог стручног већа наставника
физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално,
одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким
интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се
не може одржавати истовремено са два одељења ни на спортском
терену ни у фискултурној сали.

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује
одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које
имају по два паралелна објекта за физичко васпитање дозвољена је
истовремена реализација часа.
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља
сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије
праћења, мерења и вредновања ефеката у физичком васпитању –
стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постиг
нућа у спортским играма
Минимални образовни захтеви
Атлетика: трчање на 100 m за ученике и ученице, трчање на
800 m за ученике и 500 m за ученице, скок удаљ, увис, бацање ку
гле – на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
Оквирни број часова по темама
Тестирање и провера савладаности стандарда из основне
школе (6 часова);
Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту);
Атлетика (12 часова)
Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова;
Спортска игра: по избору школе (12 часова);
Физичка активност, односно спортска активност:у складу са
могућностима школе а по избору ученика (10 часова).
Пливање (10 часова);
Провера знања и вештина (4 часа).
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
– Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа
у току школске године организује:
– Два целодневна излета са пешачењем
– I разред до 12 km (укупно у оба правца);
– II разред до 14 km (укупно у оба правца);
– III разред do 16 km (укупно у оба правца);
– Два кроса: јесењи и пролећни
– Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује про
грам и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту
ученика.
Школа организује и спроводи спортска такмичења, као једин
ствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска так
мичења организују се у оквиру радне суботе и у друго време које
одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у
оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско
васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и системат
ским моторичким активностима, у повезаности са осталим вас
питно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју
личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), раз
воју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени
моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у сва
кодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања су:
– подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање
тела (превенција постуралних поремећаја);
– развој и усавршавање моторичких способности и теориј
ских знања неопходних самостални рад на њима;

– подстицање моторичких умења (вештина) и теоријских зна
ња неопходних за њихово усвајање;
– проширење и продубљавање интересовања које су ученици
стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране,
за коју показују посебан интерес;
– усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физич
ког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета (вас
питно-образовног подручја);
– мотивација ученика за бављење физичким активностима и
формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања;
– оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике
користе у свакодневним условима живота и рада.
СТРУКТУРА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Садржаји програма усмерени су на:
– развијање физичких способности
– спортско-техничко образовање
– везивање физичког васпитања са животом и радом.
РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:
1) развијање основних елемената физичке кондиције карак
теристичних за овај узраст и пол; као и других елемената моторне
умешности, који служе као основа за повећавање радне способно
сти, учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско тех
ничком образовању,
2) превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и
отклањања телесних деформитета,
3) оспособљавању ученика у самосталном неговању физич
ких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и
самоконтроли и провери својих физичких и радних способности.
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узра
сту и физичком развитку и физичким способностима сваког поједин
ца на основу оријентационих вредности које су саставни део упутства
за вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединственој ба
терији тестова и методологије за њихову проверу и праћење.
СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Спортско техничко образовање се реализује у I, II и III раз
реду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на справама и тлу)
кроз програм по избору ученика, а у IV разреду кроз програм по
избору ученика.

1.3. Бацања:
Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg,
ученици 5 kg).
Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реали
зованим атлетским дисциплинама.
2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомене:
Наставник формира групе на основу умења (вештина) учени
ка стечених после основне школе на најмање две групе: „бољу”
и „слабију”. Уколико постоје услови формира групе ученика који
задовољавају основни, средњи и напредни ниво.
Наставник олакшава, односно отежава програм на основу мо
торичких способности и претходно стечених умења ученика.
2.1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
– вага претклоном и заножењем и спојено, одразом једне ноге
колут напред;
– став на шакама, издржај, колут напред;
– два повезана премета странце удесно (улево);
– за напредни ниво премет странце са окретом за 180º и до
скомом на обе ноге („рондат”).
2.2. Прескоци
За ученике коњ у ширину висине 120 cm; за ученице 110 cm:
– згрчка;
– разношка
– за напредни ниво: склонка.
2.3. Кругови
За ученике /дохватни кругови/:
– из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис стражњи,
издржај, вучењем вис узнето, спуст у вис предњи.
За ученице /дохватни кругови/:
– уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих у згибу /уз
помоћ/; спуст у вис стојећи.
2.4. Разбој

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању
основних моторичких особина за дату дисциплину;

За ученике /паралелни разбој/:
– из њиха у упору, предњихом саскок са окретом за 180º –
предношка (окрет према притци);
– њих у упору, зањихом склек, предњихом упор, зањих, пред
њихом склек, зањихом упор
За ученице /двовисински разбој или једна притка вратила/:
– наскок у упор на н/п (или узмак замахом једне ноге), премах
одножно десном/левом ногом до упора јашућег, прехват у потхват
упорном руком (до предножне) и спојено одножењем заножне пре
мах и саскок са окретом за 90º (одношка), завршити боком према
притци.

1.1. Трчања:

2.5. Вратило

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:
100 m ученици и ученице;
800 m ученици и ученице;
штафета 4 x 100 m ученици и ученице.
Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним ин
тензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 min.
Крос: јесењи и пролећни
800 m ученице;
1000 m ученици.

За ученике /дохватно вратило/:
– суножним одразом узмак; ковртљај назад у упору предњем;
саскок зањихом (замахом у заножење).

А. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. АТЛЕТИКА

1.2. Скокови:
Скок удаљ корачном техником.
Скок увис леђном техником.

2.6. Греда
За ученице /висока греда/:
– лицем према десном крају греде: залетом и суножним од
скоком наскок у упор, премах одножно десном; окрет за 90º улево,
упором рукама испред тела преднос разножно; ослонцем ногу иза
тела (напреднији ниво: замахом у заножење) до упора чучећег; ус
прав, усправ, ходање у успону са докорацима, скок пруженим те
лом, вага претклоном, усклон, саскок пруженим телом (чеоно или
бочно у односу на справу).

2.7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
– премах одножно десном напред, замах улево, замах удесно,
замах улево и спојено премах левом напред, премах десном на
зад, замах улево, замах удесно и спојено премахом десне саскок са
окретом за 90º улево до става на тлу, леви бок према коњу.
СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ)
Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.
Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке при
премљености ученика у складу са изборним програмом за дату
игру. На основу претходних умења у техници и тактици наставник
планира конкретне садржаје из спортске игре. Учествовање на так
мичењима на нивоу одељења, школе и међушколских такмичења.
Минимални образовни захтеви (провера)
Атлетика: трчање на 100 m за ученике и ученице, трчање на
800 m за ученике и 500 m за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање
кугле – на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника фи
зичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из програма спортских так
мичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању
основних моторичких особина за дату дисциплину;
1.1. Трчање:
Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:
100 m ученици и ученице;
800 m ученици и ученице ;
штафета 4 x 100 m ученици и ученице.
Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним ин
тензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 min.
Крос: јесењи и пролећни
800 m ученице;
1000 m ученици.
1.2. Скокови:
Скок удаљ корачном техником.
Скок увис леђном техником.
1.3. Бацања:
Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg ,
ученици 5 kg ).
Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реали
зованим атлетским дисциплинама.
2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена:
– Наставник олакшава, односно отежава програм на основу
моторичких способности и претходно стечених умења ученика.
2.1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
– из упора за рукама, зибом, провлак згрчено напред до упора
пред рукама

– колут напред и спојено усправом и искораком леве/десне
ноге вага претклоном и заножењем, издржај,
– премет странце упором у „бољу” страну (на пример: улево)
и спојено и спојено премет странце у „слабију” страну (удесно)
– за напредни ниво: премет напред упором
2.2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 120 cm; за ученице 110 cm:
– згрчка;
– разношка
– за напредни ниво: склонка и прескоци са заножењем
2.3. Кругови
За ученике /доскочни кругови/:
– њих, зањихом саскок (чување)
2.4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
– из упора седећег разножно пред рукама, узручењем прехват
испред тела, вучењем склоњено став на раменима, издржај, спуст
назад у упор седећи разножно, прехват до упора седећег разножно
пред рукама, сножити и зањихом саскок.
За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:
– вис на в/п лицем према н/п: клим, премах згрчено једном
ногом до виса лежећег на н/п, прехват (може разноручно) на н/п
до упора јашућег; премах одножно предножном уназад до упора
предњег; замахом уназад – зањихом саскок пруженим телом;
– једна притка: наскок у упр предњи, премах одножно једном
ногом до упора јашућег; премах одножно заножном до упора стра
жњег; саскок саседом – замахом ногама унапред).
2.5. Вратило
За ученике
дочелно:
– из упора предњег премаси одножно
доскочно
– успостављање њиха климом, њих у вису (повећавати ам
плитуду), саскок у зањиху
2.6. Греда
За ученице /висока греда/:
– лицем према десном крају греде, чеоно: залетом и суно
жним одскоком наскок у упор чучећи; окрет за 90º удесно; усправ
у успон, окрет у успону за 180º улево, лагано трчање на прстима,
скок са променом ногу, кораци у успону до краја греде; саскок згр
чено (бочно у односу на греду).
2.7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
– из упора пред рукама (упора стражњег), коло заножно ле
вом, коло заножно десном.
СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Понављање и учвршћивање раније обучених елемената. Да
ље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремље
ности у складу са изборним програмом. Учествовање на такмиче
њима на нивоу одељења, школе и међушколских такмичења.
Минимални образовни захтеви:
Атлетика: трчање на 100 m за ученике и ученице, трчање на
800 m за ученике и 500 m за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање
кугле – на резултат.
Такмичење у у тробоју (трчање, скок увис, бацање кугле на
резултат).

Вежбе на справама и тлу:

2.4. Разбој

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника фи
зичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из програма школских спорт
ских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.

За ученике /паралелни разбој/:
– из замаха у упору предњихом спуст у склек, зањих у склеку
и спојено упор (у зањиху); предњих и спојено склек, зањихом упор
(поновити 2 до 3 пута)
За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:
– лицем према н/п, залетом и суножним одскоком наскок
упор предњи; премах одножно десном (левом) у упор јашући; пре
хват на в/п; премах одножно заножном до виса седећег, подметним
опружањем или одривом од н/п предњих и спојено саскок у пред
њиху (уз помоћ) до става на тлу, леђима према в/п;
– једна притка: залетом и суножним одскоком наскок упор
предњи; премах одножно десном (левом) до упора јашућег, премах
одножно заножном до упора стражњег; сасед са окретом за 900.

Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМ
1. АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба радити на усавршава
њу технике и развијању водећих моторичких особина за дату ди
сциплину.
1.1. Трчање
Трчање на 100 m – ученици и ученице,
на 1000 m – ученици,
на 800 m – ученице,
Штафета 4x100 m ученици и ученице.
1.2. Скокови
Скок удаљ – одабраном техником;
Скок увис – одабраном техником.
1.3. Бацање
Бацање кугле рационалном техником (ученици 6 kg и учени
це 4 kg.
2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена:
Наставник олакшава, односно отежава програм на основу мо
торичких способности и претходно стечених умења ученика.
2.1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
– из упора за рукама, зибом, премах одбочно до упора пред
рукама (опружено).
– комбинација вежби која садржи (вежбе се бирају, одузимају
или додају у складу са могућностима ученика): плесне кораке; скок
са окретом за 180º; окрет на две или једној нози; премет странце;
колут напред суножним одразом и малим летом; вагу претклоном
и заножењем; став на шакама колут напред и сп. скок са окретом
(произвољан број степени);
– за напреднији ниво: колут летећи и прекопит напред, уз помоћ.
2.2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 120 cm; за ученице 110 cm:
– згрчка;
– разношка
– за напредни ниво: склонка; прескоци са заножењем и „пре
копит”
2.3. Кругови
За ученике /доскочни кругови/:
– вучењем вис узнето; вис стрмоглаво; вис узнето; спуст у
вис стражњи – издржај; вучењем вис узнето; спуст у вис предњи
(полако); саскок

2.5. Вратило
За ученике /доскочно и дохватно или дочелно вратило/:
– /доскочно/: подметно успостављање ниха; њихање са пове
ћавањем амплидуде и саскок у предњиху или зањиху уз помоћ;
– /дохватно или дочелно/ ковртљај назад у упору.
2.6. Греда
За ученице /висока греда/:
– залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи одно
жно; окрет за 90º до упора чучећег; усправ, одручити; кораци у
успону докорацима; вага претклоном и заножењем, усклон; суно
жним одскоком скок са померањем; окрет за 90º у успону; саскок
пруженим телом или, за напреднији ниво – са предножним разно
жењем.
2.7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
– из упора предњег коло предожно десном, коло предножно
левом;
– из упора стражњег коло одножно десном, коло одножно левом
Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника фи
зичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из система школских спорт
ских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
СПОРТСКА ИГРА (по избору)
игре.

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке при
премљености ученика у складу са изборним програмом за дату
игру. На основу претходних умења у техници и тактици наставник
планира конкретне садржаје из спортске игре.
Актив наставника, према програму који сам доноси (из про
грама трећег разреда (програм по избору ученика) у складу са мо
гућностима школе, организује наставу за коју ученици покажу по
себно интересовање.
Минимални образовни захтеви:
Атлетика: трчање на 100 m за ученике и ученице, трчање на
800 m за ученике и 500 m за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање
кугле – на резултат.
Такмичење у у тробоју (трчање, скок увис, бацање кугле на
резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.

IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 66 годишње)
Реализује се програм по избору.
ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА
I–IV
Циљ и задаци
Опште поставке
Циљ наставе приграма по избору ученика – изабрани спорт
јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за сти
цањем знања, способности за бављење спортом као интегралним
делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у
животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на
такмичењима);
Задаци наставе програма по избору ученика – изабрани
спорт јесу:
– стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање
неопходних знања из изабраног спорта;
(принципи, технике, начин вежбања – тренирања, стицање
основних и продубљених тактичких знања;
– социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање
етичких вредности према учесницима у такмичењу;
– откривање даровитих и талентованих ученика за одређени
спорт и њихово подстицање да се баве спортом.
Ученици се на основу својих способности и интереса опре
дељују за један спорт у коме се обучавају, усавршавају и развијају
своје стваралаштво током целе школске године. То могу да буду
предложене спортске гране и други спортови за које ученици по
кажу интерес.
Да би се избор остварио, свака школа је дужна да обезбеди
просторне и друге услове за реализацију бар четири спорта.
На почетку сваке школске године наставничко веће, на пред
лог стручног већа наставника физичког васпитања, утврђује спор
тове за који ученици те школе могу да се определе.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Учествовање на разредним, школским и међушколским так
мичењима.
ФУДБАЛ
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу.
Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање
противника. Општи принципи постављања играча у нападу и одбрани.
Разне варијанте напада и одбране. Уигравање кроз тренажни процес.
Правила малог фудбала.
Учествовање на разним школским и међушколским такмиче
њима.
КОШАРКА
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу
Техника кошарке. Шутирање на кош из места и кретања, шут
са једном или обема рукама, са разних одстојања од коша. Поста
вљање и кретање играча у нападу и одбрани. Одбрана „зоном” и
„човек на човека”. Напад против ових врста одбрана. Контранапад
у разним варијантама и принцип блока.
Правила игре и суђење.
Учествовање на разредним и школским такмичењима.
ОДБОЈКА
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу
Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром.
Смечирање и његова блокада. Уигравање кроз тренажни процес.
Правила игре и суђења.
Учествовање на одељенским, разредним и међушколским
такмичењима.
ПЛИВАЊЕ
Упознавање и примена основних сигурносних мера у пливању;
Усвајање две технике пливања (по склоностима и избору уче
ника). Вежбање ради постизања бољих резултата. Скок на старту
и окрети.
Учествовање на одељенским, разредним и међушколским
такмичењима.

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ

Савладавање основних вежби: „докорак”, мењајући корак гало
пом у свим правцима, полкин корак, далеко високи скок, „маказицe”.
Систематска обрада естетског покрета тела у месту и у крета
њу без реквизита и са реквизитима, користећи при томе различиту
динамику, ритам и темпо.
Примена савладане технике естетског покрета и кретања у
кратким саставима.
Треба савладати најмање пет народних плесова.
Припрема за такмичење и приредбе и учешће на њима.

Избор борилачке вештине која се изучава на матичним факул
тетима спорта и физичког васпитања, и која је у програму Школ
ских спортских такмичења. Наставник у складу са могућностима
школе и интересовањима ученика предлаже наставни програм.

СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.
Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке при
премљености ученика у складу са изборним програмом за дату
игру.
РУКОМЕТ
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу.
Покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање
противника. Општи принципи постављања играча у одбрани и на
паду. Напад са једним и два играча и напад против зонске одбране.
Зонска одбрана и напад „човек на човека”. Уигравање кроз трена
жни процес.
Правила игре.

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
Програмски задаци из клизања и скијања обухватају савлада
вање основне технике и упознавање са правилима такмичења. На
ставник предлаже наставни програм, који се заснива на програму
клизања и предмета скијање на матичним факултетима.
Минимални образовни захтеви
Ниво спортско-техничких достигнућа ученика у изборном
спорту се проверава кроз разредна, школска и међушколска такми
чења као и друга спортска такмичења. Пожељно је да сваки ученик
учествује на најмање три спортска такмичења.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм физичког васпитања је наставак програма физич
ког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још ин
тензивније остваривање индивидуалних и друштвених потреба у
области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на
индивидуализацији процеса физичког васпитања:
– обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и ка
снијим опредељењима ученика;

– заснован је на изборној настави за коју се ученици определе
према свом афинитету и потребама;
– обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој
области.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе/учења, планом рада и начинима оцењивања;
Током реализације часова физичког васпитања давати инфор
мације о томе које вежбе позитиво утичу на статус њиховог орга
низма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које нега
тивно утичу на здравље;
Ученици који похађају четворогодишње стручне школе дале
ко су више оптерећени у редовном образовању практичном и те
оријском наставом од осталих ученика. Због тога је физичко вас
питање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика,
компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка
и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких
активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким
вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава;
мерење и тестирање;
практична настава.
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом реализације;
Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од
карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потреб
но, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, приступ је инди
видуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, исто
времено са практичном наставом;
Практична настава реализује се на спортском вежбалишту
(сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10–
12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је оста
вљено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса,
као и редослед њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
– за проверу нивоа знања на крају школске године – један;
– за атлетику – један;
– за гимнастику: вежбе на справама и тлу – један;
– за спорт по избору ученика – два;
– за повезивање физичког васпитања са животом и радом – један.
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких спо
собности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког
васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зи
мовања и других облика рада утврђује се на почетку школске го
дине на наставничком већу, на предлог стручног већа наставника
физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално,
одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким
интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не
може одржавати истовремено са два одељења ни на спортском те
рену ни у фискултурној сали.

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује
одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које
имају по два паралелна објекта за физичко васпитање дозвољена је
истовремена реализација часа.
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља
сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије
праћења, мерења и вредновања ефеката у физичком васпитању –
стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постиг
нућа у спортским играма.
Оквирни број часова по темама:
Тестирање и провера савладаности стандарда из основне
школе (6 часова).
Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).
Атлетика (12 часова).
Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.
Спортска игра: по избору школе (12 часова).
Физичка активност, односно спортска активност:у складу са
могућностима школе а по избору ученика (10 часова).
Пливање (10 часова).
Провера знања и вештина (4 часа).
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у
току школске године организује:
Два целодневна излета са пешачењем:
I разред до 12 km (укупно у оба правца);
II разред до 14 km (укупно у оба правца);
III разред do 16 km (укупно у оба правца);
Два кроса: јесењи и пролећни.
Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује про
грам и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту
ученика.
Школа организује и спроводи спортска такмичења, као једин
ствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска так
мичења организују се у оквиру радне суботе и у друго време које
одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у
оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско
васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.
МАТЕМАТИКА
Циљ и задаци
Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију
вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и закони
тости у природи и друштву, формирање научног погледа на свет,
решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота,
наставак математичког образовања и самообразовања и развијање
личности ученика.
Задаци наставе математике су да ученици:
– развијају логичко и апстрактно мишљење;
– развијају способности јасног и прецизног изражавања и ко
ришћења основног математичко-логичког језика;
– развијају способности одређивања и процене квантитатив
них величина и њиховог односа;
– разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и
трансформације;
– разумеју функционалне зависности, њихово представљање
и примену;
– развијају способности сагледавања струковних проблема и
њиховог математичког моделовања и решавања;
– развијају систематичност, уредност, прецизност, темељ
ност, истрајност, критичност у раду, креативност и формирају си
стем вредности;
– развијају радне навике и унапреде способности за само
стални и групни рад;
– стекну знања и вештине применљиве у савладавању настав
них програма других предмета;

– унапреде способност коришћења различитих извора инфор
мација и стручне литературе;
– формирају свест о универзалности и примени математичког
начина мишљења;
– буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу
са индивидуалним способностима и потребама струке и друштва;
– унапреде способности решавања различитих проблема и
нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу.
МОДЕЛИ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА
дела:

нискоградњу, хидроградњу, лабораторијска испитивања); геологи
ја, рударство и металургија (сви образовни профили у рударству);
машинство н обрада метала (машински техничар, техничар за ком
пјутерско управљање, техничар хидраулике и пнеуматике, машин
ски техничар мерне и регулационе технике, ваздухопловни машин
ски техничар); хемија, неметали и графичарство (сви образовни
профили осим графичарских);
М14 (4+5+5+4=18) – за четворогодишње образовање у хидро
метеорологији (сви образовни профили).
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

За средње стручне и уметничке школе утврђено је више мо

М4 (3+2+0=5) – за трогодишње образовање у подручјима
(областима) рада: личне услуге (сви образовни профили); пољо
привреда, производња и прерада хране (сви образовни профили
пољопривредне струке осим руковаоца – механичара пољопри
вредне технике);
М5 (3+2+2=7) – за трогодишње образовање у подручјима ра
да: шумарство и обрада дрвета (образовни профили: руковалац
шумском механизацијом, шумар и расадничар); трговина, угости
тељство и туризам (сви образовни профили); текстилство и кожар
ство (сви образовни профили);
М6 (3+3+2=8) – за трогодишње образовање у подручјима ра
да шумарство и обрада дрвета (произвођачи примарних и финал
них производа дрвета, тапетари); пољопривреда, производња и
прерада хране (сви образовни профили прехрамбене струке осим
месара, пекара и прерађивача млека); саобраћај (сви образовни
профили); геологија, рударство и металургија (сви образовни про
фили); геодезија и грађевинарство (сви образовни профили); ма
шинство и обрада метала (сви образовни профили); хемија, неме
тали и графичарство (сви образовни профили осим графичарских);
М7(3+3+3=9) – за трогодишње образовање у подручју рада: хе
мија, неметали и графичарство (сви образовни профили графичара);
М8 (3+3+0+0=6) – за четворогодишње образовање у подруч
јима рада: култура, уметност и јавно информисање (сви образовни
профили осим културолошког техничара, техничара дизајна енте
ријера и индустријских производа); личне услуге (сви образовни
профили); пољопривреда, производња и прерада хране (техничар
хортикултуре и зоотехничар);
М9 (3+3+2+2=10) – за четворогодишње образовање у под
ручјима рада: култура, уметност и јавно информисање (техничар
дизајна ентеријера и индустријских производа); здравство и соци
јална заштита (образовни профили: фармацеутски техничар, ла
бораторијски техничар); шумарство и обрада дрвета (шумарски
техничар); трговина, угоститељство и туризам (сви образовни про
фили); економија, право и администрација (правни техничар, би
ротехничар);
М10 (3+3+3+3=12) – за четворогодишње образовање у под
ручјима рада: шумарство и обрада дрвета (техничар за пејзажну
архитектуру); геологија, рударство и металургија (сви образов
ни профили у геологији); текстилство и кожарство (сви образов
ни профили осим техничара – моделара коже); хемија, неметали и
графичарство (сви образовни профили графичара); пољопривреда,
производња и прерада хране (техничар пољопривредне технике,
сви образовни профили производње и прераде хране);
М11 (3+3+3+3=12) – за четворогодишње образовање у под
ручју рада: економија, право и администрација (сви образовни
профили осим правног техничара, биротехничара);
М12 (4+4+3+3=14) – за четворогодишње образовање у под
ручјима рада: шумарство и обрада дрвета (техничар за примарну
обраду дрвета и техничар за финалну обраду дрвета); геодезија и
грађевинарство (извођач основних грађевинских радова, извођач
инсталатерских и завршних грађевинских радова); саобраћај (сви
образовни профили осим наутичког техничара – поморски смер);
машинство и обрада метала (погонски техничари, машински тех
ничар моторних возила, техничар оптике);
М13 (4+4+4+4=16) – за четворогодишње образовање у под
ручјима рада: електротехника (сви образовни профили), геодези
ја и грађевинарство (грађевински техничари за: високоградњу,

ПРОГРАМ М4 (3+2+0)
Пољопривреда (сви образовни профили сем руковаoцa – ме
ханичарa пољопривредне технике); личне услуге (сви образовни
профили).
Трогодишње образовање
I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
Логика и скупови (9)
Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони за
кључивања. Основни математички појмови, дефиниција, аксиома,
теорема, доказ. Декартов производ. Елементи комбинаторике (пре
бројавање коначних скупова): правило збира и правило производа.
Реални бројеви (5)
Преглед бројева, операције, поље реалних бројева. Прибли
жне вредности реалних бројева (грешке, граница грешке, заокру
гљивање бројева).
Пропорционалност величина (8)
Размера и пропорција, пропорционалност величина (директ
на, обрнута, уопштење), примене (сразмерни рачун, рачун поделе
и мешања). Процентни рачун, каматни рачун. Таблично и графич
ко приказивање стања, појава и процеса.
Увод у геометрију (8)
Тачка, права и раван. Односи припадања и распореда. Мећу
собни положаји тачака, правих и равни.
Дуж, угао, диедар.
Нормалност правих и равни. Угао између праве и равни, угао
између две равни.
Изометријске трансформације (21)
Подударност фигура, подударност троуглова, изометријска
трансформација.
Вектор, једнакост вектора и операције са векторима, приме
не. Транслација.
Ротација.
Симетрија (осна, централна, раванска).
Примене изометријских трансформација у доказним и кон
структивним задацима о троуглу, четвороуглу, многоуглу и кругу.
Рационални алгебарски изрази (14)
Полиноми и операције са њима, дељивост полинома. Раста
вљање полинома на чиниоце. Важније неједнакости (доказивање).
Операције са рационалним алгебарским изразима (алгебар
ски разломци).
Линеарне једначине и неједначине. Линеарна функција (18)
Линеарне једначине са једном и више непознатих.
Еквивалентност и решавање линеарних једначина са једном
непознатом.
Линеарна функција и њен график.

Систем линеарних једначина са две и три непознате (разне
методе решавања).
Примена линеарних једначина и система линеарних једначи
на на решавање различитих проблема.
Линеарне неједначине са једном непознатом и њихово реша
вање. Неједначине облика (ах + b)(сх +d)< 0 (где је знак < могуће
заменити било којим од следећих знакова >, ≥, ≤).

ПРОГРАМ М5 (3+2+2)
Шумарство и обрада дрвета (руковалац шумском механизацијом,
шумар и расадничар); трговина, угоститељство и туризам (сви обра
зовни профили); текстилство и кожарство (сви образовни профили).
Трогодишње образовање
I и II РАЗРЕД
Програм је истоветан са програмом М4.

Хомотетија и сличност (10)
Размера и пропорционалност дужи. Талесова теорема и њена
примене.
Хомотетија, хомотетија и сличност.
Сличност троуглова, примена код правоуглог троугла, Пита
горина теорема. Примена сличности у решавању конструктивних
и других задатака.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Степеновање и кореновање (11)
Степен чији је изложилац цео број, операције. Децимални за
пис броја у стандардном облику.
Функција у=хn (n ∈ N) и њен график.
Корен, степен чији је изложилац рационалан број. Основне
операције са коренима.
Комплексни бројеви и основне операције са њима.
Квадратна једначина и квадратна функција (14)
Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање.
Дискриминанта и природа решења квадратне једначине.
Вијетове формуле и њихове једноставније примене. Раста
вљање квадратног тринома на линеарне чиниоце.
Квадратна функција и њен график, екстремна вредност.
Простије квадратне неједначине.
Систем од једне квадратне и једне линеарне једначине са две
непознате.
Експоненцијална функција, логаритамска функција (11)
Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, гра
фик). Једноставније експоненцијалне једначине.
Појам инверзне функције.
Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и
њен график.
Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Де
кадни логаритми. Примене логаритама (геометрија, нумеричка ма
тематика, пракса).
Полиедри (12)
Полиедар. Правилан полиедар.
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде.
Површина полиедра, површина призме, пирамиде и зарубље
не пирамиде.
Запремина полиедра (квадра, призме, пирамиде и зарубљене
пирамиде).
Обртна тела (10)
Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.
Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и
запремина правог кружног ваљка, праве кружне купе и зарубљене
кружне купе.
Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лоп
те, сферне калоте и појаса. Запремина лопте.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).

III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
Елементи тригонометрије (24)
Тригонометријске функције оштрог угла. Основне триго
нометријске идентичности. Табеле вредности тргонометријских
функција.
Решавање правоуглог троугла.
Уопштење појма угла, мерење угла, радијан.
Тригонометријске функције ма ког угла, свођење на први ква
дрант, периодичност.
Графици основних тригонометријских функција. График
функције облика у=А sin (ax+b).
Адиционе теореме (без доказа) и неке њихове последице.
Једноставније тригонометријске једначине (sin ах=b и сл.).
Синусна и косинусна теорема, решавање троугла.
Примене тригонометрије (у метричкој геометрији, физици,
пракси).
Аналитичка геометрија у равни (21)
Растојање између две тачке. Подела дужи у датој размери.
Површина троугла.
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
одстојање тачке од праве. Линеарне неједначине са две непознате
и њихови системи (уз графичку интерпретацију).
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, пара
бола (једначина, однос праве и криве линије другог реда, тангента).
Низови (7)
Основни појмови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
ПРОГРАМ М6 (3+3+2)
Шумарство и обрада дрвета (произвођачи примарних и фи
налних производа од дрвета, тапетари); пољопривреда, производ
ња и прерада хране (сви образовни профили прехрамбене струке
осим месара, пекара и прерађивача млека); економија, право и ад
министрација (сви образовни профили); саобраћај (сви образовни
профили); геологија, рударство и металургија (сви образовни про
фили); геодезија и грађевинарство (сви образовни профили); ма
шинство и обрада метала (сви образовни профили); хемија, неме
тали и графичарство (сви образовни профили осим графичарских).
Трогодишње образовање
I РАЗРЕД
Програм је истоветан са програмом М4
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
Тригонометрија правоуглог троугла (8)
Тригонометријске функције оштрог угла; основне тригономе
тријске идентичности. Табеле вредности тригонометријских функција.
Решавање правоуглог троугла.

Степеновање и кореновање (17)
Степен чији је изложилац цео број, операције. Децимални за
пис броја у стандардном облику.
Функција у=хn (n ∈ N) и њен график.
Корен, степен чији је изложилац рационалан број. Основне
операције са коренима.
Комплексни бројеви и основне операције са њима.
Квадратна једначина и квадратна функциjа (25)
Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање.
Дискриминанта и природа решења квадратне једначине.
Вијетове формуле и њихове једноставније примене. Раста
вљање квадратног тринома на линеарне чиниоце.
Квадратна функција и њен график, екстремна вредност.
Простије квадратне неједначине.
Простији системи једначина са две непознате који садрже
квадратну једначину (квадратна и линеарна, две чисто квадратне
једначине).
Простије ирационалне једначине.

Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
растојање тачке од праве. Линеарне неједначине са две непознате и
њихови системи (графичка интерпретација).
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, па
рабола (једначина, однос праве и криве линије другог реда, тан
гента).
Низови (7)
Основни појмови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
ПРОГРАМ М7 (3+3+3)
Хемија, неметали и графичарство (сви образовни профили у
графичарству).
Трогодишње образовање

Експоненцијална функција, логаритамска функцијa (16)
Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, гра
фик). Једноставније експоненцијалне једначине.
Појам инверзне функције.
Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и
њен график.
Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Де
кадни логаритми. Примене логаритама (геометрија, нумеричка ма
тематика, пракса).

I и II РАЗРЕД
Програм је истоветан са програмом М6
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 96 часова годишње)
Тригонометријске функције (29)

Полиедар, правилан полиедар.
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде.
Површина полиедра, површина призме, пирамиде и зарубље
не пирамиде.
Запремина полиедра (квадра, призме, пирамиде и зарубљене
пирамиде).

Уопштење појма угла, мерење угла, радијан.
Тригонометријске функције ма ког угла, свођење на први ква
дрант, периодичност.
Графици основних тригонометријских функција. График
функције облика у=Аsin(ах+b).
Адиционе формуле. Трансформације тригонометријских израза.
Једноставније тригонометријске једначине (sin(ах+b)=с и сл.)
и најједноставније тригонометријске неједначине (sinах>m и сл.).
Синусна и косинусна теорема, решавање троугла.
Примене тригонометрије (метричка геометрија, физика,
пракса).

Обртна тела (11)

Вектори (10)

Полиедри (16)

Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.
Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и
запремина правог кружног ваљка, праве кружне купе и зарубљене
кружне купе.
Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лоп
те, сферне калоте и појаса. Запремина лопте.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
Тригонометријске функције (24)
Уопштење појма угла, мерење угла, радијан.
Тригонометријске функције ма ког угла, свођење на први ква
дрант, периодичност.
Графици основних тригонометријских функција. График
функције облика у=Аsin(ах+ b).
Адиционе теореме (без доказа) и неке њихове последице.
Једноставније тригонометријске једначине (sinах=b и сл.).
Синусна и косинусна теорема, решавање троугла.
Примене тригонометрије (у метричкој геометрији, физици,
пракси).
Аналитичка геометрија у равни (21)
Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина
троугла.

Правоугли координатни систем у простору, координате векто
ра. Скаларни, векторски и мешовити производ вектора.
Аналитичка геометрија у равни (30)
Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина
троугла.
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
растојање тачке од праве.
Линеарне неједначине са две непознате и системи линеарних
неједначина са две непознате (уз графичку интерпретацију).
Криве линије другог реда (кружница, елипса, хипербола и па
рабола): једначина криве, однос праве и криве линије другог реда,
услов додира.
Елементи линеарног програмирања (5)
Појам линеарног програмирања, примери (транспортни про
блем и др). Решавање проблема линеарног програмирања – екс
тремна вредност израза Ау+Ву+С на конвексном полигону у равни
(геометријски приступ).
Низови (10)
Oсновни појмови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).

ПРОГРАМ М8 (3+3+0+0)
Kултура, уметност и јавно информисање (сви образовни про
фили осим техничара дизајна ентеријера и индустријских произво
да); личне услуге (сви образовни профили); пољопривреда (техни
чар хортикултуре и зоотехничар).

Синусна и косинусна теорема, решавање троугла. Примене
тригонометрије (у метричкој геометрији, физици, пракси).
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

Четворогодишње образовање
I и II РАЗРЕД
Програм је истоветан са програмом М6
ПРОГРАМ М9 (3+3+2+2)
Култура, уметност и јавно информисање (техничар дизајна
ентеријера и индустријских производа); здравство (фармацеутски
техничар и лабораторијски техничар); шумарство и обрада дрве
та (шумарски техничар); трговина, угоститељство и туризам (сви
образовни профили); економија, право и администрација (правни
техничар, биротехничар).
Четворогодишње образовање
I РАЗРЕД
Програм је истоветан са програмом М4.
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
Степеновање и кореновање (18)
Степен чији је изложилац цео број, операције, децимални за
пис броја у стандардном облику.
Функција у=хn (n ∈ N) и њен график.
Корен; степен чији је изложилац рационалан број. Основне
операције са коренима.
Комплексни бројеви и основне операције са њима.
Квадратна једначина и квадратна функција (26)
Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање,
дискриминанта и природа решења квадратне једначине.
Вијетове формуле и њихове једноставније примене. Раста
вљање квадратног тринома на линеарне чиниоце.
Квадратна функција и њен график, екстремна вредност.
Простије квадратне неједначине.
Простији системи једначина са две непознате који садрже
квадратну једначину (квадратна и линеарна, две чисто квадратне
једначине).
Простије ирационалне једначине.
Експоненцијална функција, логаритамска функција (17)
Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, гра
фик). Једноставније експоненцијалне једначине.
Појам инверзне функције.
Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и
њен график.
Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Де
кадни логаритми. Примене логаритама (геометрија, нумеричка ма
тематика, пракса).
Елементи тригонометрије (32)
Тригонометријске функције оштрог угла. Основне тригоно
метријске идентичности. Таблице вредности тригонометријских
функција.
Решавање правоуглог троугла.
Уопштење појма угла (мерење угла, радијан). Тригонометриј
ске функције ма ког угла, свођење на први квадрант, периодичност.
Графици основних тригонометријских функција. График
функције у=Аsin(ах+b).
Адиционе теореме (без доказа) и неке њихове последице.
Једноставније тригонометријске једначине (sinax=b и сл.).

Полиедри (17)
Полиедар, правилан полиедар.
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде.
Површина полиедра, површина призме, пирамиде и зарубље
не пирамиде.
Запремина полиедра (квадра, призме, пирамиде и зарубљене
пирамиде).
Обртна тела (11)
Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.
Прав ваљак, права купа, зарубљена права купа и њихове по
вршине и запремине.
Сфера и лопта, сфера и раван. Површина и запремина лопте.
Аналитичка геометрија у равни (22)
Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина
троугла.
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
растојање тачке од праве. Линеарне неједначине са две непознате и
њихови системи (графичка интерпретација).
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, пара
бола (једначина, однос праве и криве линије другог реда, тангента).
Низови (8)
Основни појмови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
Елементи привредне математике (8)
Улози на штедњу.
Сложени каматни рачун (појам, израчунавање крајње и почет
не вредности капитала, израчунавање каматне стопе и времена).
Функције (12)
Важнији појмови о функцијама једне променљиве (дефиниса
ност, парност, монотоност, периодичност, нуле). Преглед важнијих
елементарних функција, полиноми.
Непрекидност функције (геометријски смисао). Гранична
вредност функције.
Извод функције (12)
Прираштај функције. Извод функције (преко проблема тан
генте и брзине). Основне теореме о изводу, изводи елементарних
функција.
Испитивање функција (уз примену извода), график функције.
Вероватноћа и статистика (20)
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и не
зависност.
Случајне променљиве. Биномна и нормална расподела. Сред
ња вредност и дисперзија.

Популација, обележје и узорак. Основни задаци математичке
статистике. Прикупљање, сређивање, графичко приказивање и ну
меричка обрада података.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
ПРОГРАМ М10 (3+3+3+3)
Шумарство и обрада дрвета (техничар за пејзажну архитекту
ру); геологија, рударство и металургија (сви образовни профили у
геологији); текстилство и кожарство (сви образовни профили осим
техничара – моделара коже); хемија, неметали и графичарство (сви
образовни профили у графичарству); пољопривреда, производња
и прерада хране (техничар пољопривредне технике, сви образовни
профили у производњи и преради хране).
Четворогодишње образовање
I и II РАЗРЕД
Програм је истоветан с програмом М9
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
Полиедри (18)
Полиедар, правилан полиедар.
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде, косе
слике у равни.
Површина полиедра.
Запремина полиедра (квадра, призме, пирамиде и зарубљене
пирамиде).

IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 96 часова годишње)
Функције (22)
Важнији појмови о функцијама једне променљиве (дефиниса
ност, парност, монотоност, периодичност, нуле). Сложена функци
ја и инверзна функција (појам и једноставнији примери).
Преглед важнијих елементарних функција, полиноми.
Непрекидност функције (геометријски смисао). Гранична
вредност функције.
Извод функције (22)
Прираштај функције. Извод функције (преко проблема тан
генте и брзине). Основне теореме о изводу (извод збира, производа,
количника и сложене функције). Изводи елементарних функција.
Испитивање функција (уз примену извода), график функције.
Комбинаторика (10)
Основна правила комбинаторике.
Варијације, пермутације; комбинације без понављања.
Вероватноћа и статистика (30)
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и неза
висност. Случајне величине. Биномна, Пуасонова и нормална распо
дела. Средња вредност и дисперзија. Популација, обележје и узорак.
Прикупљање, сређивање и приказивање података. Појам оце
не параметара. Оцене вероватноће, средње вредности и дисперзи
је. Интервалне оцене за вероватноћу и средњу вредност.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).

Обртна тела (13)
Цилиндрична, конусна и обртна површ.
Прав ваљак, права купа, зарубљена права купа и њихове по
вршине и запремине.
Сфера и њени пресеци. Површина лопте, калоте и појаса. За
премина лопте.

ПРОГРАМ М11 (3+3+3+3)
Економија, право и администрација (сви образовни профили
осим правног техничара, биротехничара).
Четворогодишње образовање
I и II РАЗРЕД
Програм је истоветан с програмом М9

Низови (12)
Основни појмови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.

III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)

Вектори (12)

Полиедри (14)

Правоугли координатни систем у простору, координате векто
ра. Скаларни, векторски и мешовити производ вектора.

Полиедар, правилан полиедар.
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде, косе
слике у равни.
Површина полиедра.
Запремина полиедра (квадра, призме, пирамиде и зарубљене
пирамиде).

Аналитичка геометрија у равни (33)
Растојање између две тачке. Подела дужи у датој размери.
Површина троугла.
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
растојање тачке од праве.
Линеарне неједначине са две непознате и системи линеарних
неједначина са две непознате (уз графичку интерпретацију).
Криве линије другог реда (кружница, елипса, хипербола и па
рабола): једначина криве, однос праве и криве линије другог реда,
услов додира.

Обртна тела(10)
Цилиндрична, конусна и обртна површ.
Прав ваљак, права купа, зарубљена права купа и њихове по
вршине и запремине.
Сфера и њени пресеци. Површина лопте, калоте и појаса. За
премина лопте.

Елементи линеарног програмирања (5)

Низови (12)

Појам линеарног програмирања, примери (транспортни про
блем и др). Решавање проблема линеарног програмирања – екс
тремна вредност израза Ах+Ву+С на конвексном полигону у равни
(геометријски приступ).

Аналитичка геометриjа у равни (27)

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12)

Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина
троугла.

Основни појмови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.

Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
растојање тачке од праве.
Линеарне неједначине са две непознате и системи линеарних
неједначина са две непознате (уз графичку интерпретацију).
Криве линије другог реда (кружница, елипса, хипербола, па
рабола): једначина, однос праве и криве линије другог реда, тан
гента, заједничка својства.
Елементи линеарног програмирања (5)
Појам линеарног програмирања, примери (транспортни про
блем и др). Решавање проблема линеарног програмирања – екс
тремна вредност израза Ах+Ву+С на конвексном полигону у равни
(геометријски приступ).
Елементи привредне и финансијске математике (25)
Прост каматни рачун, каматни број и каматни кључ, примене.
Сложени каматни рачун: појам, израчунавање крајње вредно
сти и почетне вредности капитала, броја периода и каматне стопе
(декурзивно и антиципативно укамаћивање).
Рачун улога: периодични улози (почетком или крајем обра
чунског периода); израчунавање збира укамаћених вредности, из
носа улога, каматне стопе и времена улагања.
Токови плаћања (крајем и почетком обрачунског периода): са
дашња вредност (уплате и исплате); израчунавање износа плаћа
ња, каматне стопе и времена плаћања.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 96 часова годишње)
Елементи финансијске математике (18)
Појам и врсте зајмова. Амортизација зајма једнаким ануите
тима и једнаким отплатама: израчунавање зајма, ануитета, каматне
стопе и броја ануитета; план амортизације зајма; веза између от
плата: израчунавање зајма, отплаћеног дела зајма и остатка зајма
помоћу прве отплате. Конверзија зајма. Амортизација зајмова по
дељених на обвезнице.
Функције (20)
Важнији појмови и чињенице о функцијама једне променљи
ве (дефинисаност, нуле, парност, монотоност, периодичност). Сло
жена функција (појам и једноставнији примери).
Преглед важнијих елементарних функција. Полиноми (нуле
полинома, Безуов став, примене).
Непрекидност функције (геометријски смисао).
Гранична вредност функције, неке карактеристичне граничне
вредности, број е.

Случајне променљиве. Биномна и нормална расподела. Сред
ња вредност и дисперзија.
Популација, обележје и узорак. Основни задаци математичке
статистике. Прикупљање, сређивање, графичко приказивање и ну
меричка обрада података.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
ПРОГРАМ М12 (4+4+3+3)
Шумарство и обрада дрвета (техничар за примарну обраду
дрвета и техничар за финалну обраду дрвета); геодезија и грађе
винарство (извођач основних грађевинских радова, извођач ин
сталатерских и завршних грађевинских радова); саобраћај (сви
образовни профили осим наутичког техничара – поморски смер);
машинство и обрада метала (погонски техничари, машински тех
ничар моторних возила, техничар оптике)
Четворогодишње образовање
I РАЗРЕД
(4 часа недељно, 140 часова годишње)
Логика и скупови (14)
Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони за
кључивања. Основни математички појмови, дефиниција, аксиома,
теорема, доказ.
Декартов производ, релације и функције. Елементи комбина
торике – пребројавање коначних скупова (правило збира и правило
производа).
Реални бројеви (9)
Преглед бројева, операције, поље реалних бројева.
Приближне вредности реалних бројева (грешке, граница гре
шке, заокругљивање бројева; основне операције са приближним
вредностима).
Пропорционалносг величина (10)
Размера и пропорција, пропорционалност величина (директ
на, обрнута, уопштење), примене (сразмерни рачун, рачун поделе
и мешања).
Процентни рачун, каматни рачун.
Таблично и графичко приказивале стања, појава и процеса.
Увод у геометрију (12)
Тачка, права и раван. Односи припадања и распореда. Међу
собни положаји тачака, правих и равни.
Дуж, угао, диедар.
Нормалност правих и равни. Угао између праве и равни, угао
између две равни.

Извод функције (26)

Изометријске трансформације (28)

Прираштај функције. Извод функције (проблем тангенте и
брзине). Основне теореме о изводу (извод збира, производа, колич
ника и сложене функције). Изводи елементарних функција.
Испитивање функција (уз примену извода), график функције.
Општа шема испитивања и скицирања графика функције.
Примена извода у економији: функција тражње, цене и при
хода, максимум прихода; функција укупних и просечних трошко
ва, минимум просечних трошкова; функција добити; еластичност
функција: еластичност функција тражње, прихода и трошкова.

Подударност фигура, подударност троуглова, изометријска
трансформација.
Вектор, једнакост вектора и операције са векторима, приме
не. Транслација.
Ротација.
Симетрија (осна, централна, раванска).
Примене изометријских трансформација у доказним и кон
структивним задацима о троуглу, четвороуглу, многоуглу и кругу.

Комбинаторика н вероватноћа (20)
Основна правила комбинаторике. Варијације, пермутације;
комбинације без понављања.
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и не
зависност.

Рационални алгебарски изрази (16)
Полиноми и операције са њима, дељивост полинома. Раста
вљање полинома на чиниоце. Важније неједнакости (доказивање).
Операције са рационалним алгебарским изразима (алгебар
ски разломци).
Линеарне једначине и неједначине.

Линеарна функција (16)

Експоненцијална функција, логаритамска функција (24)

Линеарне једначине са једном и више непознатих.
Еквивалентност и решавање линеарних једначина са једном
непознатом.
Линеарна функција и њен график.
Систем линеарних једначина са две и три непознате (разне
методе решавања).
Примена линеарних једначина на решавање различитих про
блема.
Линеарне неједначине са једном непознатом и њихово реша
вање. Неједначине облика (ах+b)(сх +d)< 0 (где је знак < могуће
заменити било којим од следећих знакова >, ≥, ≤).

Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, гра
фик). Једноставније експоненцијалне једначине и неједначине.
Појам инверзне функције.
Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и
њен график.
Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Де
кадни логаритми. Примене логаритама (геометрија, нумеричка ма
тематика, пракса).
Једноставније логаритамске једначине.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).

Хомотетија и сличност (14)
Размера и пропорционалност дужи. Талесова теорема и њене
примене.
Хомотетија, хомотетија и сличност.
Сличност троуглова, примена код правоуглог троугла, Пита
горина теорема. Примена сличности у решавању конструктивних
и других задатака.
Тригонометрија правоуглог троугла (9)
Тригонометријске функције оштрог угла. Основне тригоно
метријске идентичности.
Решавање правоуглог троугла.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
II РАЗРЕД
(4 часа недељно, 140 часова годишње)

III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
Полиедри (17)
Полиедар, правилан полиедар.
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде.
Површина полиедра, површина призме, пирамиде и зарубље
не пирамиде.
Запремина полиедра (квадра, призме, пирамиде и зарубљене
пирамиде).
Обртна тела (11)
Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.
Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и
запремина правог кружног ваљака, праве кружне купе и зарубљене
кружне купе.
Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лоп
те, сферне калоте и појаса. Запремина лопте.

Степеновање и кореновање (26)

Вектори (12)

Степен чији је изложилац цео број, операције. Децимални за
пис броја у стандардном облику.
Функција у=хn (n ∈ N) и њен график.
Корен, степен чији је изложилац рационалан број. Основне
операције са коренима.
Комплексни бројеви и основне операције са њима.

Аналитичка геометрија у равни (32)

Квадратна једначина и квадратна функција (36)
Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање.
Природа решења квадратне једначине (дискриминанта).
Вијетове формуле, растављање квадратног тринома на лине
арне чиниоце, примене.
Неке једначине које се своде на квадратне.
Квадратна функција и њен график, екстремна вредност.
Квадратне неједначине.
Простији системи једначина са две непознате које садрже
квадратну једначину (квадратна и линеарна, две чисто квадратне),
са графичком интерпретацијом.
Простије ирационалне једначине.
Тригонометријске функције (42)
Уопштење појма угла, мерења угла, радијан.
Тригонометријске функције ма ког угла, вредности тригоно
метријских функција ма ког угла, свођење на први квадрант, пери
одичност.
Графици основних тригонометријских функција. Графици
функција облика y=Asin(ax+b) y=Acos(ax+b).
Адиционе теореме. Трансформације тригонометријских изра
за (тригонометријских функција двоструких углова и полууглова,
трансформације збира и разлике тригонометријских функција у
производ и обрнуто).
Тригонометријске једначине и једноставније неједначине.
Синусна и косинусна теорема, решавање троугла.
Примене тригонометрије (у метричкој геометрији, физици,
пракси).

Правоугли координатни систем у простору, координате векто
ра. Скаларни, векторски и мешовити производ вектора.
Растојање између две тачке. Подела дужи у датој размери.
Површина троугла.
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
растојање тачке од праве.
Линеарна неједначина са две непознате и систем линеарних
неједначина са две непознате (уз графичку интерпретацију).
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, па
рабола (једначине, међусобни односи праве и кривих другог реда,
услов додира, тангента).
Елементи линеарног програмирања (5)
Појам линеарног програмирања, примери (транспортни про
блем и др.). Решавање проблема линеарног програмирања: екс
тремна вредност израза Ах+Ву+С на конвексном полигону (геоме
тријски приступ).
Математичка индукција. Низови (16)
Математичка индукција и неке њене примене. Основни пој
мови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 96 часова годишње)
Функције (18)
Важнији појмови и чињенице о функцијама једне променљи
ве (дефинисаност, нуле, парност, монотоност, периодичност). Сло
жена функција (појам и једноставнији примери).

Преглед важнијих елементарних функција, полиноми.
Непрекидност функције (геометријски смисао).
Гранична вредност функције.

Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лоп
те, сферне калоте и појаса. Запремина лопте.
Уписана и описана сфера полиедра, правог ваљка и купе.

Извод функције (20)

Вектори (14)

Прираштај функције. Извод функције (проблем тангенте и бр
зине). Основне теореме о изводу, изводи елементарних функција.
Диференцијал и његова примена код апроксимација функција.
Испитивање функција (уз примену извода), график функције.

Правоугли координатни систем у простору, пројекције векто
ра, координате вектора.
Скаларни, векторски и мешовити производ вектора. Неке
примене вектора.

Интеграл (18)

Аналитичка геометрија у равни (40)

Неодређени интеграл. Основна правила о интегралу, инте
грал елементарних функција, табела основних интеграла.
Метод замене, метод парцијалне интеграције.
Најједноставнији примери диференцијалних једначина:
y´=f(x)g(y), y´´=C, y´´= -k² y.
Одређени интеграл, Њутн-Лајбницова формула (без доказа).
Примене одређеног интеграла (ректификација, квадратура, кубатура).

Растојање између две тачке. Подела дужи у датој размери.
Површина троугла.
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
растојање тачке од праве.
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, па
рабола (једначине, међусобни односи праве и кривих другог реда,
услов додира, тангента и заједничка својства).

Комбинаторика (8)

Елементи линеарне алгебре и линеарног програмирања (14)

Основна правила. Варијације, пермутације; комбинације (без
понављања).
Биномни образац.

Системи линеарних једначина. Гаусов поступак.
Линеарна неједначина са две непознате и систем линеарних
неједначина са две непознате (уз графичку интерпретацију).
Појам линеарног програмирања, примери (транспортни про
блем и др.). Решавање проблема линеарног програмирања: екс
тремна вредност израза Ах+Ву+С на конвексном полигону (геоме
тријски приступ).

Вероватноћа и статистика (20)
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и не
зависност. Случајне величине. Биномна, Пуасонова и нормална
расподела. Средња вредност и дисперзија. Популација, обележје
и узорак. Прикупљање, сређивање и приказивање података. Појам
оцене параметара. Оцене вероватноће, средње вредности и дис
перзије. Интервалне оцене за вероватноћу и средњу вредност.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
ПРОГРАМ М13 (4+4+4+4)
Електротехника (сви образовни профили); геодезија и грађе
винарство (грађевински техничари за: високоградњу, нискоградњу,
хидроградњу, лабораторијска испитивања); геологија, рударство
и металургија (сви образовни профили у рударству); машинство
и обрада метала (машински техничар, техничар за компјутерско
управљање, техничар хидраулике и пнеуматике, машински техни
чар мерне и регулационе технике, ваздухопловни машински тех
ничар); хемија, неметали и графичарство (сви образовни профили
осим графичара).
Четворогодишње образовање
I и II РАЗРЕД
Програм је истоветан са програмом М12.
III РАЗРЕД
(4 часа недељно, 140 часова годишње)
Полиедри (20)
Рогаљ, триедар. Полиедар, Ојлерова теорема, правилни поли
едри.
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде.
Површина полиедра. Површина призме, пирамиде и зарубље
не пирамиде.
Запремина полиедра, запремина квадра, Кавалијеријев прин
цип. Запремина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде.
Обртна тела (15)
Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.
Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и
запремина правог кружног ваљка, праве кружне купе и зарубљене
кружне купе.

Математичка индукција. Низови (20)
Математичка индукција и неке њене примене.
Основни појмови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.
Комплексни бројеви (5)
Тригонометријски облик комплексног броја, Моаврова фор
мула. Неке примене комплексних бројева.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
IV РАЗРЕД
(4 часа недељно, 128 часова годишње)
Функције (28)
Важнији појмови и чињенице о функцијама једне променљи
ве (дефинисаност, нуле, парност, монотоност, периодичност). Сло
жена функција (појам и једноставнији примери).
Преглед елементарних функција.
Гранична вредност и непрекидност функције (геометријски
смисао). Асимптоте.
Извод функције (26)
Прираштај функције. Извод функције (проблем тангенте и бр
зине). Основне теореме о изводу, изводи елементарних функција.
Диференцијал и његова примена код апроксимација функција.
Испитивање функција (уз примену извода), график функције.
Интеграл (22)
Неодређени интеграл. Основна правила о интегралу, табела
основних интеграла, интеграли неких елементарних функција.
Метод замене, метод парцијалне интеграције.
Најједноставнији примери диференцијалних једначина:
y´=f(x)g(y), y´´=C, y´´= -k² y
Одређени интеграл, Њутн-Лајбницова формула (без доказа).
Примене одређеног интеграла (ректификација, квадратура,
кубатура).

Комбинаторика (12)
Основна правила. Варијације, пермутације; комбинације (без
понављања).
Биномни образац.
Вероватноћа и статистика (28)
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и не
зависност. Случајне величине. Биномна, Пуасонова и нормална
расподела. Средња вредност и дисперзија. Популација, обележје и
узорак.
Прикупљање, сређивање и приказивање података. Појам оце
не параметара. Оцене вероватноће, средње вредности и дисперзи
је. Интервалне оцене за вероватноћу и средњу вредност.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
ПРОГРАМ М14 (4+5+5+4)
Хидрометеорологија (сви образовни профили).
Четворогодишње образовање
I РАЗРЕД
(4 часа недељно, 148 часова годишње)

Значајне тачке троугла. Четвороугао.
Примене.
Конструктивни задаци (троугао, четвороугао, многоугао, кру
жница)
Рационални алгебарски изрази (32)
Полиноми и операције са њима, дељивост полинома. Раста
вљање полинома на чиниоце.
Операције са рационалним алгебарским изразима (алгебар
ски разломци).
Примена трансформација рационалних алгебарских израза
код решавања линеарних једначина и неједначина. Линеарне јед
начине са параметрима (Тема „Линеарне једначине и неједначине,
линеарна функција”, као посебна тема, изостављена је. Ти садржа
ји су обрађени у VIII разреду основне школе и овде се обавља само
њихово продубљивање и мање проширивање – једначине с параме
трима, системи с три непознате).
Важније неједнакости.
Сличност (14)
Мерење дужи и углова.
Пропорционалност дужи: Талесова теорема.
Хомотетија. Сличност. Питагорина теорема.
Потенција тачке.
Примене.

Логика и скупови (15)

Тригонометрија правоуглог троугла (9)

Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони за
кључивања.
Основни математички појмови, дефиниција, аксиома, теоре
ма, доказ.
Декартов производ, релације, функције.
Елементи комбинаторике (пребројавање коначних скупова:
правило збира и правило производа).

Тригонометријске функције оштрог угла. Основне тригоно
метријске идентичности.
Решавање правоуглог троугла.

Реални бројеви (14)
Преглед бројева, операције, поље реалних бројева.
Приближне вредности реалних бројева (грешке, граница гре
шке, заокругљивање бројева, основне операције са приближним
вредностима).
Пропорционалност (8)
Размера и пропорција, пропорционалност величина (директ
на, обрнута, уопштење), примене (сразмерни рачун, рачун поделе
и мешања).
Процентни рачун, каматни рачун.
Таблично и графичко приказивање стања, појава и процеса.

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
II РАЗРЕД
(5 часова недељно, 175 часова годишње)
Степеновање и кореновање (35)
Степен чији је изложилац цео број, операције. Децимални за
пис броја у стандардном облику.
Функција у=хn (n ∈ N) и њен график.
Корен, степен чији је изложилац рационалан број. Основне
операције са коренима.
Комплексни бројеви и основне операције са њима.
Квадратна једначина и квадратна функција (46)

Основни и изведени појмови и ставови геометрије. Основни
објекти геометрије: тачка, права, раван.
Основни ставови о релацијама припадања, распореда и пара
лелности.
Међусобни положаји тачака, правих и равни.
Дуж, многоугаона линија. Полуправа, полураван, полупро
стор. Угао, диедар. Многоугао. Оријентација.

Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање,
дискриминанта и природа решења квадратне једначине.
Вијетове формуле. Растављање квадратног тринома на лине
арне чиниоце, примене.
Неке једначине које се своде на квадратне.
Квадратна функција (нуле, знак, монотоност, екстремна вред
ност, график).
Квадратне неједначине.
Системи једначина са две непознате који садрже квадратну
једначину (квадратна и линеарна, две чисто квадратне, хомогена
квадратна и линеарна) – са графичком интерпретацијом.
Ирационалне једначине и неједначине.

Подударност (36)

Експоненцијална и логаритамска функција (30)

Основни ставови о подударности. Изометрије, подударност
геометријских објеката. Подударност дужи, углова, троуглова.
Прав угао. Нормалност правих и равни. Угао између праве и
равни.
Вектори и операције са њима.
Директне и индиректне изометрије. Симетрије, ротације и
транслације равни и простора.
Односи страница и углова троугла.
Кружница и круг.

Експоненцијална функција и њено испитивање (својства,
график).
Једноставније експоненцијалне једначине и неједначине.
Појам инверзне функције. Појам логаритма, основна свој
ства. Логаритамска функција и њен график.
Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Де
кадни логаритми. Примена логаритама у решавању разних задата
ка (уз употребу рачунара).
Једноставније логаритамске једначине и неједначине.

Увод у геометрију (8)

Тригонометријске функције (52)

Комплексни бројеви и полиноми (20)

Уопштење појма угла, мерење угла, радијан.
Тригонометријске функције ма ког угла, вредности тригоно
метријских функција ма ког угла, свођење на први квадрант, пери
одичност.
Графици основних тригонометријских функција, графици
функција облика: у= А sin (ах+b) и у= А соs (ах+b).
Адиционе теореме. Трансформације тригонометријских изра
за (тригонометријских функција двоструких углова и полууглова,
трансформације збира и разлике тригонометријских функција у
производ и обрнуто).
Тригонометријске једначине и једноставније неједначине.
Синусна и косинусна теорема, решавање троугла.
Примене тригонометрије (у метричкој геометрији, физици,
пракси).

Појам и примери алгебарских структура (група, прстен, поље).
Поље комплексних бројева. Тригонометријски облик ком
плексног броја. Моаврова формула. Неке примене комплексних
бројева.
Полиноми над пољем комплексних бројева. Основна теорема
алгебре и неке њене последице. Вијетове формуле.
Системи алгебарских једначина вишег реда.

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).

Важнији појмови и чињенице о функцијама једне променљи
ве (дефинисаност, нуле, парност, монотоност, периодичност). Сло
жена функција (појам и једноставнији примери).
Преглед елементарних функција.
Гранична вредност и непрекидност функције (геометријски
смисао). Асимптоте.

III РАЗРЕД
(5 часова недељно, 180 часова годишње)
Полиедри (25)
едар.

Рогаљ, триедар. Полиедар, Ојлерова теорема, правилан поли

Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде.
Површина полиедра, површина призме, пирамиде и зарубље
не пирамиде.
Запремина полиедра: запремина квадра, Каваљеријев прин
цип. Запремина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде.
Обртна тела (20)
Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.
Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и
запремина правог кружног ваљка, праве кружне купе и зарубљене
кружне купе.
Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лоп
те, сферне калоте и појаса. Запремина лопте.
Уписана и описана сфера полиедра, правог ваљка и купе.
Вектори (15)
Правоугли координатни систем у простору, пројекције векто
ра, координате вектора.
Скаларни, векторски и мешовити производ вектора. Детерми
нанте другог и трећег реда. Неке примене вектора.
Аналитичка геометрија у равни (50)
Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина
троугла.
Права, разни облици једначине праве. Угао између две праве.
Одстојање тачке од праве.
Системи линеарних једначина, Гаусов поступак. Систем ли
неарних неједначина са две непознате и његова графичка интер
претација. Појам линеарног програмирања.
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, па
рабола (једначине, међусобни односи праве и кривих другог реда,
услов додира, тангента, заједничка својства).
Математичка индукција. Низови (38)
Математичка индукција и њене примене.
Елементарна теорија бројева (дељивост, прости бројеви, кон
груенције).
Основни појмови о низовима (дефиниција, задавање, опера
ције).
Аритметички низ, геометријски низ, примене.
Једноставније диференцне једначине.
Гранична вредност низа, својства. Број е.

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
IV РАЗРЕД
(4 часа недељно, 128 часова годишње)
Функције (28)

Извод функције (26)
Прираштај функције. Извод функције (проблем тангенте и бр
зине). Основне теореме о изводу, изводи елементарних функција.
Диференцијал и његова примена код апроксимације функција.
Испитивање функција (уз примену извода), график функције.
Интеграл (22)
Неодређени интеграл. Основна правила о интегралу, таблица
основних интеграла, интеграли неких елементарних функција.
Метод замене, метод парцијалне интеграције.
Одређени интеграл, Њутн-Лајбницова формула (без доказа).
Примене одређеног интеграла (ректификација, квадратура,
кубатура).
Комбинаторика (12)
Основна правила. Варијације, пермутације; комбинације (без
понављања).
Биномни образац.
Вероватноћа и статистика (28)
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и не
зависност. Случајне величине. Биномна, Пуасонова и нормална
расподела. Средња вредност и дисперзија. Популација, обележје
и узорак. Прикупљање, сређивање и приказивање података. Појам
оцене параметара. Оцене вероватноће, средње вредности и дис
перзије. Интервалне оцене за вероватноћу и средњу вредност.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
ДОДАТНИ РАД
Оријентациони програм
(за све струке)
Програм је оквирни и исти за све средње школе
I РАЗРЕД
(30 часова годишње)
1. Елементи математичке логике (6)
Искази и исказне формуле. Логичне операције, исказне фор
муле. Веза скуповних и логичких операција. Квантори. Основни
логички закони. Доказ у математици; грешке у доказивању. Рела
ције и графови.

2. Елементарна теорија бројева – одабрани задаци (6)

6. Реални бројеви (4)

Дељивост, прости бројеви. Еуклидов алгоритам. Конгруенци
је. Диофантове једначине (линеарне).

Разни приступи у заснивању реалних бројева, операције с ре
алним бројевима, приближна рачунања.

3. Полиноми (8)

7. Геометријске конструкције у простору (5)

Идентичне трансформације полинома, метод неодређених ко
ефицијената. Дељивост полинома, Безуова теорема. Доказивање
неједнакости.

Праве, равни и углови у простору. Паралелна, ортогонална и
централна пројекција; перспектива. Приказивање просторних фи
гура цртежом у равни. Конструкције пресека тела.

4. Рационални алгебарски изрази, једначине и неједначине (5)

8. Одабрана поглавља тригонометрије (8)

5. Апсолутна вредност броја и примене (4)

Тригонометријски изрази, једначине и неједначине.
Примене тригонометрије (решавање троугла, у другим обла
стима, у пракси).

Једначине, неједначине и функције са апсолутним вредностима.
6. Системи линеарних једначина и неједначина (5)
Системи линеарних једначина и неједначина с више непозна
тих, примене. Решавање проблема линеарног програмирања (гео
метријски приступ, појам о симплекс-методу).
7. Равне геометријске фигуре (6)
8. Одабрани доказни и рачунски задаци. Вектори н њихова
примена.
9. Једнакост многоуглова (4)
Разложива и допунска једнакост многоуглова. Бољаи-Гервино
ва теорема. Резање и састављање равних фигура – одабрани задаци.

9. Логичко-комбинаторни и слични нестандардни задаци (4)
(нпр. Дирихлеов принцип, комбинаторна геометрија и др.).
10. Рачуноводство (8)
Слободан избор садржаја.
11. Одабрани задаци за математичка такмичења (5)
Задаци који су по свом садржају изван наведених тема.
III РАЗРЕД
(30 часова годишње)

10. Геометријске конструкције у равни (8)

1. Полиедри, правилни полиедри; тетраедар (6)

Разне методе решавања конструктивних задатака (примена
изометријских трансформација, сличности, ГМТ и др.). Конструк
ције при ограничењима (само лењиром, само шестаром, недоступ
не тачке).

Коса слика, пресеци и симетрија полиедра. Правилни поли
едри. Разни задаци о тетраедру, Питагорина теорема у простору.

11. Инверзија (4)

3. Математичка индукција. Низови (6)

12. Аполонијев проблем додира (4)

Математичка индукција. Аритметички низ, геометријски низ.
Гранична вредност низа. Неке сумационе формуле.

Десет Аполонијевих конструктивних задатака о додиру кру
жница.
13. Елементи топологије (4)
Графови и неке њихове примене. Тополошке инваријанте. Род
површи. Ојлерова формула и неке њене примене. Историјски осврт.
14. Логички и комбинаторни задаци (5)
Разни начини решавања логичких задатака (укључујући и
апарат исказне алгебре). Пребројавање коначних скупова.
15. Одабрани задаци за такмичења из математике (6)
Задаци који су по свом садржају изван наведених тема.
II РАЗРЕД
(30 часова годишње)
1. Квадратне једначине, функције н неједначине (4)
2. Нелинеарне Диофантове једначине (4)
3. Ирационални алгебарски изрази, једначине
и неједначине (4)

2. Обртна тела. Комбинована тела (4)

4. Рекурентне формуле и неке њихове примене (4)
Задавање низа рекурентном формулом, Фибоначијев низ.
Простије диференцне једначине.
5. Разне примене вектора (4)
Примене вектора у геометрији, алгебри, тригонометрији и др.
6. Метод координата. Функције и графици (8)
Координате на правој, Декартов координатни систем у равни,
други координатни системи. Општа идеја координата. Трансфор
мације координатних система, примене. Важније функције и њи
хови графици, рационална функција, функције с апсолутним вред
ностима. Графичко решавање једначина и неједначина, графичко
решавање задатака линеарног програмирања. Примена метода ко
ордината на испитивање једначина и неједначина с параметрима.
Формирање једначина геометријских места тачака у равни. Коор
динатни метод у решавању геометријских задатака.
7. Комплексни бројеви и полиноми (6)

4. Експоненцијални и логаритамски изрази, једначине
и неједначине (4)

Комплексни бројеви: операције, геометријска интерпретаци
ја, тригонометријски облик. Муаврова формула. Ојлерова форму
ла. Полиноми с комплексним коефицијентима, основна теорема
алгебре, Вијетове формуле. Неке примене комплексних бројева.

5. Проблеми екстремних вредности (6)

8. Системи једначина и неједначина другог или вишег реда (4)

Елементарне алгебарске методе решавања проблема екстрем
них вредности. Решавање неких проблема геометријским кон
струкцијама. Изопериметријски проблем.

9. Конусни пресеци (6)
Конусни пресеци: геометријски и аналитички приступ.

10. Сферна геометрија (8)
Геометрија сфере. Тригонометрија сфере, површина сферног
троугла. Примене у астрономији, картографији, навигацији и др.
11. Математика у применама (4)
Разне примене математике (зависно од струке): грађевинар
ство, геодезија, електротехника, машинство, саобраћај, пољопри
вреда и шумарство, финансије и осигурање, уметност, итд.
12. Логичко-комбинаторни задаци (4)

10. Математика у применама: елементи математичког
моделирања (6)
Појам математичког модела. Линеарно и динамичко модели
рање. Мрежно планирање. Емпиријски модели. Модели система
масовног опслуживања. Моделирање диференцијалним једначина
ма (примери из праксе).
11. Елементи теорије игара (4)
Појам игре и стратегије игре. Цена игре, матрица игре. Прин
цип минимакса. Основна теорема теорије игара. Примери.

Разни нестандардни и „главоломни” задаци (проблеми кугли
ца, математичко-шаховске „главоломије”, разне математичке игре,
криптографија и др.).

12. Одабрани задаци за математичка такмичења (4)

13. Одабрани задаци за математичка такмичења (6)

НАПОМЕНА: У сваком разреду треба обрадити 6–8 тема (по
избору наставника), зависно од подручја рада и струке, односно
програма наставе. Назначени број часова за поједине теме је ори
јентациони и може се повећати (смањити) за 1 или 2 часа.

Задаци који су по свом садржају изван наведених тема.
IV РАЗРЕД
(30 часова годишње)
1. Математичке структуре (4)
Бројеви и операције, општи појам операције; појам матема
 етријских трансформација.
тичке структуре, примери. Групе геом
Појам о аксиоматском методу.
2. Развој и врсте геометрија (4)
Постанак геометрије. Разне геометрије: еуклидске и нееу
клидске геометрије, афина и пројективна геометрија.
3. Кратак преглед историје математике (8)
4. Функције у природи и техници (4)
Оптерећење и савијање греде, силе трења, радиоактивни рас
пад материје, спуштање падобраном, атмосферски притисак и ме
рење висине барометром, количина горива за ракету, хармонијске
осцилације, клатно, пригушене осцилације, плима и осека, спек
трална анализа.
5. Извод и интеграл (8)
Извод и примене извода. Интеграл и примене интеграла. Уни
верзална формула (Симпсонова формула). Најпростије диферен
цијалне једначине и њихова веза са интегралом, геометријска ин
терпретација. Диференцијалне једначине у физици, техници и др.
6. Непрекидност (4)
Непрекидне функције (геометријски и аналитички смисао).
Примена на решавање једначина и неједначина. Непрекидна пре
сликавања, тополошка пресликавања.
7. Нумеричке методе (5)
Израчунавање вредности израза; коначне разлике, примене.
Одређивање приближних решења једначина: графичком методом
итерације и др.
8. Елементи комбинаторике и вероватноће (8)
Основна правила комбинаторике. Варијације, пермутације,
комбинације. Биномни образац и неке његове примене. Вероватно
ћа и њено израчунавање, условна вероватноћа, геометријска веро
ватноћа. Бернулијева схема и др.
9. Елементи теорије информација и основни кибернетике (5)
Информациони системи (зависно од струке).

Задаци који су по свом садржају изван набројаних тема.

СЛОБОДНЕ МАТЕМАТИЧКЕ АКТИВНОСТИ
За рад у оквиру слободне математичке активности (секције,
клуба и сл.), поред неких тема из наведеног програма за додатни
рад (које су приступачне ученицима), узимати и друге садржаје ко
је изаберу сами ученици у сарадњи са наставником, а првенствено:
теме из историје математике, логичко-комбинаторне задатке, раци
оналне поступке рачунања и трансформација израза, занимљиве
конструкције, елементе топологије, разне примене табела и дија
грама, бројевне системе, математичке игре и друге математичке за
нимљивости.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Битне карактеристике програма
Основне карактеристике програма математике су: усклађе
ност са програмом математике за основну школу; заступљеност
заједничких садржаја из програма математике за гимназије и
стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта
развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садр
жаји математике претходе садржајима других предмета у којима
се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја
математике који чине основу математичке културе свих свршених
ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност
између програма математике за поједине групације струка и сте
пена стручне спреме, као и између ових програма и програма за
поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов
обим, основни захтеви и сл.).
При избору садржаја програма била је врло значајна образов
на и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем
оспособљавању ученика да логички мисле и стваралачки присту
пају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (за
хваљујући адекватним математичким садржајима и методама) има
широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније
ефикасно учење.
Веома су значајни и практични циљеви наставе математике.
То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси
и другим научним областима које ученици на овом когнитивном
нивоу изучавају или ће их учити касније.
За реализацију циља и задатака наставе математике изабра
ни садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима.
Они такође могу и стимулативно деловати на ученике, јер они
имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи сте
пен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко
решавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији са
држаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање
на математичку интуицију и њено даље развијање. Мотивација и
интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и кри
тичности, а излагање градива мора бити праћено добро одабраним

примерима. Након довољног броја урађених примера треба при
ступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска ма
тематика не може бити сасвим формализована, тј. изложена строго
дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и настав
ник математике (у зависности од фонда часова, састава одељења и
предзнања ученика).
ОБЈАШЊЕЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА
(Посебне напомене о обради програмских тема)
Неке опште напомене
1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике,
неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене обра
зовне, васпитне и практичне задатке, истакнуте, на почетку про
грама.
Услови за успешну реализацију програма математике су: пра
вилно планирање и редовно припремање наставника за извођење
наставе; целисходно коришћење фонда часова и добро организо
ван наставни процес; комбинована примена савремених наставних
метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено
одабирање и припремање примера и задатака и употребу одгова
рајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачу
нара. Све то треба да одрази интенције програма: подизање нивоа
наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће учени
ци сопственим напорима усвајати трајна и активна математичка
знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање нових
знања.
Тако организована и извођена настава математике, уз пуно
интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног про
цеса, у већој мери је ефикасна и продуктивна. Такође подстиче
самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђи
вању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и
важан васпитни задатак наставе).
2. Реализација програма математике, посебно у I разреду, тре
ба да представља природан прелаз од наставе у основној школи
и да се заснива на већ стеченим математичким знањима ученика
(што омогућава доста добра вертикална повезаност програма ма
тематике у средњим школама и основној школи). Објективна си
туација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање
оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива
обрада садржаја у средњој школи, а то се може постићи интегриса
њем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржа
ја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе када је то
актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од
стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишље
но и студиозно планирање градива од стране наставника.
3. У погледу математичке терминологије мора постојати кон
тинуитет у односу на коришћену (прописану) терминологију у
основној школи.
4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег
усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачу
нарске подршке у настави математике (у почетној фази у фрон
талном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих
програмских апликација, уколико нема услова за масован индиви
дуални рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике).
Објашњење садржаја – начин реализације
(начин остваривања програма)
За све програме (М4 – М14) даје се заједничко објашњење
садржаја програма – начин остваривања програма, с тим што се
евентуалне разлике које се односе на поједине програме, односно
садржаје, наводе у одговарајућем делу.
Овде се укратко указује само на оно што је најбитније у сва
кој теми програма (важни појмови, чињенице, идеје, методе и др.),
тј. на оно што је основни циљ при реализацији садржаја, без обзи
ра на број часова предвиђених за одређену тему. Наравно, уколико
је број часова већи, садржаји теме треба да буду обрађени и усво
јени у већој мери (и у дубину и у ширину). Тако, на пример, свака
тема из програма М14 реализоваће се знатно шире и дубље него у

осталим програмима. Ово ће у извесној мери зависити и од кон
кретне ситуације (природа струке, састав одељења, други услови).
I РАЗРЕД
Логика н скупови. Ову тему треба реализовати кроз пона
вљање, продубљивање и допуњавање оног што су ученици учили
у основној школи. Ови логичко-скуповни садржаји (исказ, форму
ла, логичке и скуповне операције, основни математички појмови,
логичко закључивање и доказивање тврдњи) су извесна основа за
виши ниво дедукције и строгости у реализацији осталих садржаја
програма математике на овом нивоу образовања и васпитања уче
ника. При томе, нагласак треба да буде на овладавању математич
ко-логичким језиком и разјашњавању суштине значајних матема
тичких појмова и чињеница, без превеликих формализација.
Важан моменат у спречавању формализма и усмеравању па
жње у настави математике на суштинска питања јесте правилно
схватање улоге и места логичко-скуповне (па и геометријске) тер
минологије и симболике. Симболика треба да се користи у оној
мери у којој олакшава изражавање и записе (а не да их комплику
је), скраћује време (а не да захтева додатна објашњења), помаже да
се градиво што боље разјасни (а не да отежава његово схватање).
Елементе комбинаторике објаснити на једноставнијим при
мерима и задацима, као примену основних принципа пребројава
ња коначних скупова. Треба имати у виду да обрадом ових садр
жаја није завршена и изградња појединих појмова, јер ће се они
дограђивати и у каснијим програмским темама.
Реални бројеви. У краћем прегледу бројева од природних до
реалних, треба извршити систематизацију знања о бројевима сте
ченог у основној школи, посебно истичући принцип перманенције
својстава рачунских операција. При томе посебну пажњу обратити
на својства рачунских операција, као основу за рационализацију
рачунања и трансформације израза у оквиру других тема. У зави
сности од конкретне ситуације, ово се може дати и на нешто ви
шем нивоу. Посебну пажњу треба посветити обради приближних
вредности. При томе ученик треба да схвати да рачунање са реал
ним бројевима најчешће значи рачунање са приближним вредно
стима.
Пропорционалност величина. Карактеристика ове теме је
што у њој долази до изражаја повезивање и примена разних ма
тематичких знања. На бази проширивања и продубљивања раније
стечених знања, основну пажњу треба посветити примени функци
ја директне и обрнуте (у основној школи се не обрађује детаљно)
пропорционалности и пропорција у решавању разних практичних
задатака, повезујући то са табличним и графичким приказивањем
одређених стања, процеса и појава.
Увод у геометрију. Ово је уводна тема у геометрију, наро
чито у погледу упознавања ученика са аксиоматским приступом
изучавању геометрије (основни и изведени појмови и ставови, де
финиције важнијих геометријских фигура). Полазећи од посебно
изабраних аксиома припадања, распореда и паралелности треба на
неколико једноставнијих примера упознати ученике са суштином
и начином доказивања теорема.
Подударност, изометријске трансформације. Обрада садр
жаја из ове теме (подударност, вектори, изометријске трансформа
ције) треба да буде наставак онога што се о томе учило у основној
школи. Појам вектора изградити до нивоа неопходног за ефикасну
примену. Кроз понављање треба истаћи основна својства сваке од
изучаваних изометрија, а нешто више обрадити изометријске тран
сформације као пресликавања равни у саму себе, њихову класи
фикацију и нарочито њихове примене (као метода) у доказним и
конструктивним задацима у вези са троуглом, четвороуглом и кру
жницом. Трансформације користити у оној мери у којој олакшава
ју изучавање одређених садржаја геометрије.
Рационални алгебарски изрази. Циљ ове теме је да учени
ци, користећи својства операција са реалним бројевима, овладају
идејама и поступцима вршења идентичних трансформација поли
нома и алгебарских разломака. При томе тежиште треба да буде
на разноврсности идеја, сврси и суштини тих трансформација, а
не на раду са компликованим изразима. Одређену пажњу треба

посветити важнијим неједнакостима (доказивање и примена: не
једнакост између средина и др.).
Линеарне једначине н неједначине. Линеарне функције. У
оквиру ове теме треба извршити продубљивање и извесно проши
ривање знања ученика о линеарној функцији, линеарним једначи
нама и неједначинама, која су стекли у основној школи, истичући
појам еквивалентности једначина и неједначина и примену у њи
ховом решавању. Треба узимати и примере једначина у којима је
непозната у имениоцу разломка, као и оне које садрже један или
два параметра.
У сваком случају, треба избегавати једначине и неједначине
са сувише сложеним изразима. На неколико једноставнијих приме
ра може се показати и решавање система линеарних једначина са
више од две непознате. У овој теми тежиште треба да буде на при
мени једначина на решавање разних проблема. Приликом обраде
неједначина и система неједначина са једном непознатом ограни
чити се само на оне које не садрже параметре. Решења неједначина
записивати на више начина (опредељујући се за најприхватљиви
ји), користећи при томе првенствено унију и пресек скупова.
Хомотетија и сличност. У оквиру ове теме, поред мерења
дужи (повезујући самерљивост дужи с карактером размере њихо
вих дужина) и усвајања Талесове теореме (са применама), ученици
треба да упознају хомотетију као једну трансформацију равни која
није изометријска, а сличност као композицију хомотетије и изо
метрије (односно, хомотетију као трансформацију сличности), као
и да уоче практичне примене сличности. Посебно треба да схвате
суштину метода сличности у решавању рачунских и конструктив
них задатака. Значајна је примена сличности у доказивању поједи
них теорема (Питагорине и др.). Може се обрадити и однос повр
шина сличних многоуглова (у виду задатка). Одговарајућу пажњу
треба посветити примени Питагорине теореме у рачунским и кон
структивним задацима.
Тригонометрија правоуглог троугла. (У програмима М6М8 и М12-М14. У осталим програмима садржаји ове теме су у II
разреду (М9-М11) или III разреду (М5) у оквиру теме „Елементи
тригонометрије”.) Ученици треба да схвате везе између страница и
углова правоуглог троугла (дефиниције тригонометријских функ
ција оштрог угла), њихове последице и примене. При решавању
правоуглог троугла треба се ограничити на једноставније и разно
врсне задатке.
II РАЗРЕД
Степеновање и кореновање. У овој наставној теми треба
посветити пуну пажњу усвајању појма степена и корена и савла
ђивању операција са њима (на карактеристичним, али не много
сложеним задацима). Од посебног је значаја релација √ а²=│а│, а
такође и децимални запис броја у тзв. стандардном облику а • 10n,
где је 1< а <10 и n ∈ Z. Рационалисање обрадити на примерима у
којима су имениоци облика: √a,√a ± √b. Функцију у = хn испити
вати само у неколико случајева (за n ≤ 4), са закључком о облику
графика када је изложилац n паран и када је непаран број. У вези
са комплексним бројевима треба обрадити само основне појмове
и чињенице које ће бити неопходне при изучавању садржаја о ква
дратној једначини.
Квадратна једначина и квадратна функција. Садржаји ове
теме значајни су са становишта систематског изграђивања алгебре
и практичних примена. Треба решавати и једначине са непознатом
у имениоцу разломка, које се своде на квадратне једначине, као и
једноставније једначине са параметрима. Посебну пажњу посвети
ти примени квадратних једначина и неједначина у решавању ра
зноврсних, а једноставнијих проблема. Неопходно је да ученици
добро науче да скицирају и „читају” график квадратне функције.
При испитивању квадратне функције у већој мери треба користи
ти управо њен график (његову скицу), не инсистирајући много на
одређеној „шеми испитивања функције” у којој цртање графика
долази тек на крају. Квадратне неједначине треба решавати кори
стећи знања о знаку квадратног тринома, као и знања о решава
њу линеарних неједначина. Решавати и једноставније ирационалне
једначине (у програмима М12-М14).

Тригонометријске функције (У програмима М12-М14. У
програмима М9-М11 у ову тему, али под називом „Елементи три
гонометрије”, укључени су (на почетку) и садржаји из подтеме
„Тригонометрија правоуглог троугла”. У програмима М5-М7 тема
је у III разреду.) При дефинисању и уочавању својстава тригоно
метријских функција ма ког угла и тзв. свођењу на први квадрант
треба користити тригонометријски круг, као и симетрију (осну и
централну). Упоредо са одређивањем вредности тригонометриј
ских функција, треба решавати и тригонометријске једначине об
лика: sin ах =b, cos ах =b, tg ах=b. Ученици треба да схвате да се
многи научни и технички проблеми моделују тригонометријским
функцијама, па је зато неопходно настојати да упознају основна
својства ових функција, а првенствено да умеју скицирати и „чи
тати” њихове графике. Посебну целину у тригонометријским са
држајима представљају адиционе теореме и њихове последице.
Оне су значајне не само за одређене идентичне трансформације у
самој тригонометрији, већ и за примене у неким другим предмети
ма. Зато овој целини треба посветити велику пажњу и градиво до
бро увежбати. Упознавањем синусне и косинусне теореме ученици
треба да схвате да се проширују могућности примене тригономе
трије на решавање ма којег троугла, као и на решавање разних про
блема из метричке геометрије, физике и посебно струковне праксе.
Експоненцијална и логаритамска функција. Приликом об
раде ових функција, за уочавање њихових својстава користити пр
венствено графичке интерпретације. На једноставним примерима
упознати одређивање логаритама без употребе џепних рачунара (у
циљу продубљивања појма логаритма). Логаритмовање обрадити
у мери неопходној за практичне примене (уз коришћење џепних
рачунара).
III РАЗРЕД
Полиедри и обртна тела. (У програмима М9-М14. У оста
лим програмима ова тема је у II разреду.) У обради ових садржаја
(у ствари, продубљивању и допуњавању знања која о њима учени
ци већ имају) значајно је да ученици већ усвојене основне појмове
и чињенице просторне геометрије умеју успешно да примењују у
решавању задатака (једноставнијих), укључујући и оне практич
не природе (одређивање запремине модела неког геометријског
тела, конкретне грађевине или предмета, ако унапред нису дати
неопходни подаци и сл.). Ученици треба да „виде” да се изучава
на својства просторних фигура широко користе у пракси, астро
номији, физици, хемији и др. Посветити пажњу даљем развијању
логичког мишљења и просторних представа ученика, уз позивање
на очигледност, коришћење модела (или приручних средстава) и
правилно скицирање просторних фигура. Рационалније је и боље
прво наћи решење задатка у „општем облику”, па онда замењивати
дате податке. Корисно је повремено од ученика захтевати да дају
процену резултата рачунског задатка (нпр. запремине, површине).
Може се као задатак дати одређивање односа површина и односа
запремина сличних полиедара и сличних обртних тела, као и одре
ђивање полупречника уписане или описане сфере одређеног гео
метријског тела. Обрасце за површину и запремину лопте и њених
делова није потребно изводити.
Вектори. У овој теми ученици упознају координате вектора,
дефиницију и смисао скаларног, векторског и мешовитог произ
вода вектора. Од посебног значаја је координатна интерпретација
скаларног, векторског и мешовитог производа и њихова примена
(одређивање угла између два вектора, израчунавање површине и
запремине фигура, неке примене у физици и др.).
Аналитичка геометрија у равни. Основни циљ у реализа
цији ове теме јесте да ученици схвате суштину координатног си
стема и његову ефикасну примену. На основу својстава праве и
кривих линија другог реда, ученици треба да умеју да формирају
њихове једначине и испитују међусобне односе тих линија. Пове
зати примену аналитичког апарата са решавањем одређених зада
така из геометрије.
Елементи лннеарне алгебре и линеарног програмирања.
(Са овим називом и садржајима само у програму М13. Део ових
садржаја, као тема „Елементи линеарног програмирања”, изучава

се у програмима М7, М11 и М12). У оквиру ове теме ученици тре
ба да продубе и прошире знање о системима линеарних једначина
са две непознате, да упознају линеарну неједначину са две непо
знате, системе линеарних неједначина са две непознате (све то уз
графичку интерпретацију) и да упознају суштину проблема лине
арног програмирања (решавањем карактеристичних примера). Ови
садржаји пружају могућност за повезивање раније стечених знања
о једначинама, неједначинама и неким геометријским појмовима.
Један део садржаја из програма М7, М11 и М12 (линеарне
једначине, неједначине и системи ) укључен је у тему „Аналитичка
геометрија у равни” (садржаји о правој), док су остали издвојени у
посебну тему „Елементи линеарног програмирања”.
Математичка индукција. (Математичка индукција изучава
се само у програмима М12-М14 у теми „Математичка индукција.
Низови”). Ученици треба да схвате значај и суштину математичке
индукције као посебног и ефикасног метода у математици за до
казивање појединих тврђења. Овај метод треба увести и увежбати
помоћу што једноставнијих примера.
Низови. На подесним и једноставним примерима објаснити
појам низа као пресликавања скупа N у скуп R, уз графичку интер
претацију. Као значајне примере низова обрадити аритметички низ и
геометријски низ (дефиниција – основно својство, општи члан, збир
првих n чланова). Појам граничне вредности бесконачног низа увести
на једноставним примерима. Извести образац за збир чланова беско
начног геометријског низа, уз илустровање на примерима (периодич
ни децимални разломци, једноставнији примери из геометрије).
Комплексни бројеви. (Само у програмима М13-М14.) Про
ширивање знања ученика о бројевима, посебно комплексним, на
погодно одабраним задацима и кроз практичну примену.
Елементи привредне и финансијске математике. (Само у
програмима М9 (у IV разреду: Улози на штедњу, сложени каматни
рачун) и М12.) Користити повезаност ових садржаја са раније из
учаваним садржајима (пропорционалност величина, степеновање,
логаритми, једначине и др.). Ученици треба да разумеју суштину
садржаја и овладају техником израчунавања одређених елемената
у оквиру тих садржаја (камата, каматне стопе, крајње вредности
износа улога и времена улагања, износа и времена плаћања, и сл.),
повезујући то са конкретним примерима из праксе.
IV РАЗРЕД
Функције. Допунити и систематизовати ученичка знања о
функцији и њеним основним својствима, а затим направити пре
глед елементарних функција. Упознавање граничне вредности
и непрекидности функције треба да буде на основу интуитивног
приступа тим појмовима. Није потребно дуже задржавање на тех
ници одређивања граничне вредности разних функција, већ акце
нат треба да буде на неколико карактеристичних лимеса.
Извод функције. Прво ученике треба упознати са појмови
ма прираштаја независно променљиве и прираштаја функције и
полазећи од појма средње брзине и проблема тангенте на криву,
формирати појам количника прираштаја функције и прираштаја
независно променљиве, а затим дефинисати извод функције као
граничну вредност тог количника када прираштај независно про
менљиве тежи нули. Указати на основне теореме о изводу и изводе
неких елементарних функција. Уз појам диференцијала и њего
во геометријско значење треба указати и на његову примену код
апроксимације функција. Пажњу посветити испитивању функција
и цртању њихових графика користећи извод функције (не узимају
ћи сувише компликоване примере).
Интеграл. Програм предвиђа да се прво обради неодређени
интеграл, па је потребно објаснити везу између извода и интеграла
и увести појам примитивне функције. Интеграљење објаснити као
операцију која је инверзна диференцирању. Поред табеле основ
них интеграла и њене примене показати и неке методе интеграље
ња (метода замене и метода парцијалне интеграције). Полазећи од
проблема површине и рада, доћи до појма одређеног интеграла као
граничне вредности збира бесконачно много бесконачно малих ве
личина. Указати на основна својства одређеног интеграла, а акце
нат треба да буде на применама одређеног интеграла.

Комбинаторика. (Само у програмима М10-М14) На основу
раније стечених знања о пребројавању коначних скупова (основ
ни принципи) ученици треба да упознају суштину издвајања, рас
поређивања и одређивања броја одређених распореда, уочавајући
разлику између појединих врста распоређивања објеката (на по
годно одабраним примерима). Важно је добро увежбати препо
знавање појединих врста комбинаторних објеката на довољном и
одабраном броју разноврсних задатака. Тек онда треба да уследе
одговарајуће формуле за број варијација, пермутација и комбина
ција. Повезујући биномне коефицијенте са комбинацијама, могу се
показати неке примене биномног обрасца.
Вероватноћа и статистика. После увођења појма случајног
догађаја увести појам вероватноће (преко појма релативне фре
квенције и класичном дефиницијом), као и основне теореме о ве
роватноћи. На погодно изабраним примерима треба увести појам
случајне променљиве и указати на неке њене нумеричке каракте
ристике и расподеле. Истаћи улогу случајног узорка и статистич
ког експеримента, а затим објаснити начин прикупљања података,
њиховог приказивања и одређивања важнијих статистичких карак
теристика.
Елементи финансијске математике. (Само у програму М11)
У овој теми долази до изражаја повезивање са многим раније из
учаваним садржајима, посебно из области привредне математике.
Ученици треба да разумеју суштину појмова финансијске матема
тике и да на примерима из праксе умеју да направе амортизацио
ни план зајма (са потребним израчунавањима), да врше конверзију
зајма и сл.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
(за образовне профиле трогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставног предмета рачунарство и информатика у сред
ње стручној школи је стицање знања, овладавање вештинама и
формирање вредносних ставова који доприносе развоју инфор
матичке писмености неопходне за живот у савременом друштву,
даље стручно усавршавање и практичну примену у процесу рада;
као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе
рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално
здравље.
Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици:
– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свако
дневном животу и раду и значају информатике за функционисање
и развој друштва;
– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног
образовања за будуће занимање;
– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање про
блема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема
и основним алгоритмима;
– стекну знања потребна за подешавање параметара опера
тивног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење мо
гућности оперативних система и система датотека конкретног опе
ративног система;
– овладају коришћењем програма за обраду текста и табелар
них података и креирање докумената у коме су интегрисани текст,
слика и табела;
– упознају начине израде презентација и оспособе се за изра
ду једноставнијих презентација;
– разумеју принципе функционисања интернета, локалних
мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет
сервиса и система за електронско учење;
– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално про
налажење информација коришћењем рачунара, као и њихово кри
тичко анализирање и преношење;
– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са
рачунаром;
– на адекватан начин користе предности рачунара и друштве
них мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је
циљ ширење корисних информација или пружање помоћи и подр
шке онима којима је то потребно;

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без
злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и мен
тално здравље;
– упознају савремена ергономска решења која олакшавају
употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења
у области информатичке технологије;
– развијају способности да стечена знања примењују за реша
вање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном
животу.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64–74 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. Основе рачунарске технике (6–8)
Информација и информатика. Развој информационих техно
логија. Јединице за мерење количине информација(бит, бајт, редо
ви величине). Значај и примена рачунара у разним областима људ
ске делатности. Утицај рачунара на здравље. Структура и принцип
рада рачунара. Основне компоненте рачунара и утицај компоненти
на перформансе рачунара.
2. Основе рада у оперативном систему са графичким
интерфејсом (8–10)
Оперативни систем.
Системски софтвер.
Апликативни софтвер.
Верзије и модификације програма.
Дистрибуција програмских производа (комерцијална, деље
на (енгл. shareware), јавно доступна (енгл. freeware), пробна (енгл.
trial)).
Основни елементи графичког интерфејса оперативног систе
ма (радна површина, прозор, икона, дугме, панел, мени, каталог).
Покретање програма.
Датотека (атрибути датотеке, типови датотека, путања датоте
ке, групно име датотека) и основне операције над датотеком.
Каталог.
Архивирање датотека и средства за архивирање датотека.
Основна подешавања оперативног система: подешавање да
тума и времена, радне површине (позадине, чувара екрана, резо
луције екрана), регионална подешавања, промена корисничких на
лога.
Инсталирање корисничких програма. Уклањање програма.
Програми за заштиту рачунара од штетног софтвера
Инсталирање управљачких програма периферних уређаја.
Мултимедијалне могућности оперативног система.
Средства и методе заштите рачунара, информација и права на
интелектуалну својину.
3. Текст-процесор (14–16)
Радно окружење текст-процесора. Једноставнија подешавања
радног окружења. Правила слепог куцања. Подешавање и промена
језика тастатуре („писма”). Операције са документима (креирање,
отварање, премештање од једног до другог отвореног докумен
та, чување, затварање). Уређивање текста. Коришћење симбола
за форматирање. Премештање садржаја између више отворених
докумената. Уметање у текст: специјалних симбола, датума и вре
мена, слика, текстуалних ефеката. Проналажење и замена задатог
текста. Уметање и позиционирање нетекстуалних објеката. Умета
ње табеле у текст. Форматирање текста (страница, ред, маргине,
проред). Исправљање грешака. Нумерација страница. Израда сти
лова. Генерисање садржаја. Штампање документа.
4. Слајд-презентације (10–12)
Презентације и њихова примена. Основне етапе при развоју
слајд-презентације. Правила дизајна презентације. Радно окруже
ње програма за израду слајд-презентација. Подешавања радног

окружења. Креирање фото-албум презентације. Типови „погледа”
на презентацију. Основне операције са слајдом. Додавање и фор
матирање текстуалних објеката. Додавање нетекстуалних објеката
(графички, звучни, видео ...). Анимација објеката слајда. Анима
ција прелаза између слајдова. Дизајн позадине и „мастер” слајда.
Интерактивна презентација (хипервезе, акциона дугмад). Подеша
вање параметара приказа презентације. Штампање презентације.
5. Рад са табелама (14–16)
Основни појмови (прикупљање података, њихово табеларно
и графичко приказивање на разне начине, као и читање и тумачење
таквих приказа). Основни појмови о програмима за рад са табела
ма (структура документа, формати датотека). Подешавање радног
окружења (палете алатки, пречице, лењир, поглед, зум...). Додава
ње, брисање, премештање и преименовање радних листова. Типо
ви података. Уношење података у табелу (појединачни садржаји
ћелија и аутоматске попуне). Подешавање димензија, премешта
ње, фиксирање и сакривање редова и колона. Уношење формула
са основним аритметичким операцијама, користећи референце на
ћелије. Копирање формула, релативно и апсолутно референцирање
ћелија. Функције за: сумирање, средњу вредност, минимум, макси
мум, пребројавање, заокруживање. Логичке функције. Форматира
ње ћелија (број децималних места, датум, валута, проценат, порав
нање, прелом, оријентација, спајање ћелија, фонт, боја садржаја
и позадине, стил и боја рама ћелије). Сортирање и филтрирање.
Намена различитих типова графикона, приказивање података из
табеле помоћу графикона. Подешавање изгледа странице докумен
та за штампање (оријентација папира, величина, маргине, прелом,
уређивање заглавља и подножја, аутоматско нумерисање страна).
Прегледање документа пре штампања, штампање документа и ње
гових делова.
6. Интернет и електронска комуникација (12–14)
Појам рачунарске мреже. Рачунари-сервери и рачунари-кли
јенти. Глобална мрежа (Интернет). Интернет-провајдери и њихове
мреже. Технологије приступа Интернету.
Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, електронска по
шта, веб-форуми. Веб-читачи. Претраживачи, претраживање и ко
ришћење информација са Интернета. Интернет мапе. Виртуелни
телефон. Друштвене мреже и њихово коришћење. Електронска тр
говина, електронско пословање и банкарство. Електронски подр
жано учење. Право и етика на Интернету.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
I РАЗРЕД
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске
вежбе
Место реализације наставе: Лабораторијске вежбе се реали
зују у рачунарској лабораторији.
Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби оде
љење се дели на две групе.
Препоруке за реализацију наставе:
На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина
ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и
евентуалну индивидуализацију наставе.
У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке од
говарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део нео
пходан за рад ученика на рачунарима. Уводни део двочаса, у за
висности од садржаја наставне јединице, може да траје највише
30 минута. Након тога организовати активност која, у зависности
од теме, подстиче изградњу знања, анализу, критичко мишљење,
интердисциплинарно повезивање. Активност треба да укључу
је практичан рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја
различитих наставних предмета, тема и области са којима се су
срећу изван школе. Активности осмислити тако да повећавају

мотивацију за учење и подстичу формирање ставова, уверења и
система вредности у вези са развојем језичке и информатичке пи
смености, здравим стиловима живота, развојем креативности, спо
собности вредновања и самовредновања.
Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у
првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки обра
зовни профил. Све школе, које у наставним плановима имају у пр
вом разреду 36, односно 37 наставних недеља без блок наставе,
могу реализовати садржаје овог предмета са 72, односно 74 часа
годишње. Повећан број часова (2 или 4 часа) оставља се настав
нику да распореди на оне тематске целине за које сматра да је то
потребно. Уз сваку тему програма дат је и оријентациони број ча
сова који има циљ да наставнику сугерише обим, дубину и начин
интерпретације појединих целина, односно тема. Овај фонд часова
је оквирног карактера и треба га усклађивати са конкретном ситу
ацијом у одељењу и специфичностима за сваки профил. У реали
зацији програма треба се придржавати наведеног редоследа теме.
При реализацији програма дати предност пројектној, про
блемској и активној настави, кооперативном учењу, изградњи
знања и развоју критичког мишљења. Подстицати тимски рад и
сарадњу нарочито у областима где наставник процени да су при
сутне велике разлике у предзнању код појединих ученика. Уколико
услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моде
лом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски
подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у
предзнању потребна већа индивидуализација наставе.
У наредном тексту, у заградама је наведен препоручени број
часова за савлађивање садржаја.
При реализацији тематске целине Основе рачунарске тех
нике ученици би требало да усвоје значење појмова информација
и информатика; овладају вештином превођења броја из декадног
у бинарни бројевни систем и обратно (1); знају да објасне како се
у рачунару кодирају текстуална, графичка и звучна информација,
усвоје појмове бит, бајт, и редове величине за мерење количине ин
формација (1). Потребно је да ученици стекну знања о структури и
принципу рада рачунара, функцији његових компоненти и утицају
компоненти на перформансе рачунара. Ово треба постићи тако што
ће ученици знати да: наведу и практично препознају из којих се
компоненти састоји рачунар (1); објасне намену оперативне и спо
љашње меморије у рачунарском систему, наброје врсте спољашњих
меморија и објасне њихове карактеристике (1); објасне функцију
процесора, матичне плоче и магистрале у рачунару, објасне како се
одвија комуникација компоненти у току извршавања програма (1);
наведу параметре којима се изражавају перформансе рачунарских
компоненти и објасне њихов утицај на перформансе рачунара (1).
Развој информационих технологија сагледати у контексту
значаја развоја ових технологија за развој и ширење писмености
и развој људског друштва уопште. Подстаћи ученике да повезују
развој ИКТ-а са темама из историје, математике, физике и оста
лим областима људске делатности. Из овог угла сагледати значај
информатике, области примене рачунара (и њихов развој), и карак
теристике информационог друштва; pазвити код ученика свест о
опасностима и неопходним мерама заштите здрављa од претеране
и неправилне употребе рачунара (1).
(остаје 1 час за систематизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу;
– при реализацији модула инсистирати на вештинама;
– потребно је објаснити градацију „податак – информација
– знање” и утврдити значај информатике у прикупљању и чувању
података, трансформацији у корисну информацију и интеграцији
у знање;
– за вежбање: превођења количине информација из једне мер
не јединице у другу, или превођења из декадног бројевног система
у бинарни и обратно, може се користити калкулатор (који се нала
зи у саставу оперативног система);
– важно је да се на примерима (звука, температуре, слике)
ученицима приближи процес дискретизације информација, која је
неопходна ради обраде на рачунару;

– код упознавања са развојем информационих технологи
ја не упуштати се у перформансе рачунара појединих генерација
већ сагледати место информационих технологија у развоју науке и
технике у датом историјском периоду и утицај технологије на раз
вој писмености, привреде и људског друштва уопште (реализовати
кроз дискусију);
– принцип рада рачунарског система објаснити правећи па
ралелу са системима који су ученицима већ познати из ранијег ис
куства;
– ученици треба да упознају функционалне могућности ком
поненти и принцип рада рачунара без упуштања у детаље технич
ке реализације (електронске схеме, конструктивни детаљи итд.);
– основне компоненте рачунара: објаснити ученицима начин
повезивања рачунара, улазно – излазне портове и уређаје споља
шње меморије, а централну јединицу само на нивоу основне блок
– шеме (матична плоча, напајање, РАМ, процесор, графичка, звуч
на и мрежна карта);
– објаснити значај и направити хијерархију утицаја поједи
них компоненти РС на перформансе рачунара;
– развој компоненти рачунара треба приказати занимљивим
видео исечцима и другим материјалима са Интернета;
– пожељно је да се ученицима покаже редослед расклапања
и склапања рачунара, и омогући да то сами понове: из компоненти
саставе рачунар и покрену га;
– корисно је да се ученицима укаже на једноставне кварове
које могу сами препознати и отклонити;
– уводећи опште појмове, на пример: капацитет меморије,
брзина процесора, наставник треба да упозна ученике са вредно
стима ових параметара на школским рачунарима (користећи „кон
тролну таблу” оперативног система);
– за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, направе ли
сту компоненти и њихових карактеристика;
– ради постизања важног педагошког циља: развоја код уче
ника навике за самостално коришћење помоћне литературе, у овој
наставној области ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем
рачунарских часописа или Интернета, опишу конфигурацију рачу
нарског система која у том моменту има најбоље перформансе.
При реализацији тематске целине Основе рада у оператив
ном систему са графичким интерфејсом ученик треба да стекне
знања о значају програмске подршке за функционисање рачунара и
утицају на његове могућности, као и знања, вештине и навике бит
не за успешно коришћење основних могућности оперативног си
стема. Ово треба постићи тако што ће ученици научити да објасне
основне функције оперативног система, разлику између системског
и апликативног софтвера, наведу етапе у развоју програмског про
извода (1); објасне карактеристике дистрибуција програмских про
извода, разликују права коришћења лиценцираних програмских
производа и информација до којих може доћи путем мреже. Учени
цима развити правну и етичку свест о ауторским правима над ин
формацијама које се дистрибуирају путем мреже. Посебну пажњу
посветити потреби коришћења лиценцираних програма, заштити
програма и података, вирусима и заштити од њих (1). У оквиру ове
тематске целине ученик би требало да научи да: подеси основне па
раметре оперативног система (регионална и језичка подешавања,
изглед окружења итд.) (1); покрене и користи програме који су у са
ставу оперативног система за уређење текста, цртање и једноставна
нумеричка израчунавања (1); разликује намену датотеке и каталога,
наведе намену типова датотека који се најчешће користе, изабере
одговарајући програм за преглед или уређивање појединих типова
датотека (подешавање подразумеваног програма за одређени тип
датотеке) (1); примењује основне операције које се користе при
раду са датотекама и каталозима, формира хијерархијску структу
ру каталога, архивира и деархивира датотеке, каталоге и дискове
(1); зна да одреагује на најчешће поруке оперативног система (при
брисању датотека и каталога; при затварању програма, а да није
претходно сачуван документ, итд.), инсталира и деинсталира кори
сничке програме, инсталира и деинсталира управљачке програме
за периферне уређаје (1); користи мултимедијалне могућности опе
ративног система (1); објасни деструктивне могућности рачунар
ских вируса, користи и подешава антивирусни програм (1). Неки

елементи тематске целине Основе рада у оперативном систему са
графичким интерфејсом могу се прожимати са другим тематским
целинама, тако што ће се, на пример, програм калкулатор (који се
налази у оквиру оперативног система) користити када се учи пре
вођење из декадног у бинарни бројевни систем и обратно, класи
фикацију програма извршити на конкретним примерима, структуру
и перформансе конкретног рачунара сагледати кроз елементе опе
ративног система итд. Повезати градиво са њиховим искуствима.
(остаје 1 час за систематизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу;
– при реализацији модула инсистирати на вештинама;
– поделу софтвера урадити на нивоу: ОС, апликативни софт
вер и драјвери и објаснити њихову намену;
– при подешавању радног окружења посебну пажњу обрати
ти на регионална подешавања;
– при реализацији хијерархијске организације фасцикли обја
снити ученицима њен значај;
– инсталацију софтвера реализовати на програмима за зашти
ту рачунара и архивирање података;
– инсталацију периферних уређаја урадити на примеру штам
пача.
При реализацији тематске целине Текст-процесор потребно
је да ученик стекне знања, вештине и навике неопходне за успе
шно коришћење програма за обраду текста. Ово се огледа у оспо
собљености ученика да: подеси радно окружење текст процесора,
унесе текст (у ћириличном и латиничном писму) (1); зна и при
мењује правила слепог куцања (2); користи основне операције за
уређење текста (отклањање грешака, уметање текста, прелом реда,
спајање суседних параграфа; приказивање и сакривање симбола за
форматирање и њихова примена, копирање, исецање и премешта
ње селектованог текста) (1); сачува унети текст на неком споља
шњем медијуму за чување информација, отвори текстуални доку
мент, затвори активни документ, премешта садржај између више
отворених докумената, аутоматски пронађе и замени задати текст
(1); уметне у текст: специјалне симболе, датум и време, слику, тек
стуалне ефекате, уметне и позиционира нетекстуалне објекте (ди
јаграме, формуле, фотографије, итд.) (1); креира табелу задатих
својстава коришћењем средстава текст процесора (1); примени
операције за форматирање текста и параграфа (промена својстава
симбола и параграфа, креирање заглавља и подножја, претвара
ње текста у листу, претварање текста у табелу, слагање текста по
колонама, итд.) (1); користи алате за исправљање граматичких и
правописних грешака (1); уметне нумерацију страница, креира и
користи стилове, генерише садржај (1); користи готове шаблоне и
изради шаблоне по сопственим потребама (1); унесе у документ
математичке формуле, прегледа текстуални документ пре штампе;
подешава параметре за штампу, штампање. (1).
(остаје 4 часа за увежбавање, рад на пројекту и систематиза
цију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима (форме, тексто
ви, обрасци, извештаји и сл. са каквима ће ученик радити при оба
вљању стручних послова);
– ученике треба упознати са постојањем два типа текст про
цесора – оних заснованих на језицима за обележавање текста (нпр.
LaTeX, HTML) и WYSIWYG система какав ће се обрађивати у
оквиру предмета;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису, по
штовању правила слепог куцања и употребу писма матерњег језика;
– инсистирати на правилном форматирању параграфа (макси
мално користити могућности које пружа програм, избегавати по
новљену употребу тастера „ентер” и „размак”);
– При обради табела као пример урадити табелу која ће се ка
сније користити при изради циркуларног писма;
– ученике треба упознати са логичком структуром типичних
докумената (молби, обавештења, итд.), школских реферата, семи
нарских и матурских радова;

– за вежбу од ученика се може тражити да неформатирани
текст од бар десет страна уреде по угледу на уређену верзију дату
у формату који се не може конвертовати у документ текст процесо
ра (на пример, pdf-формат);
– указати на проблеме који могу да искрсну при покушају да
се штампа документ када су инсталирани управљачки програми за
више штампача;
– пожељно је да израду једноставнијих докумената ученици
увежбају кроз домаће задатке.
При реализацији тематске целине Слајд-презентације по
требно је да ученици схвате предности коришћења слајд-презен
тација у различитим ситуацијама, препознају ситуације у којима
се може користити слајд-презентација, планирају и израђују аде
кватне презентације. При томе је потребно да знају основне етапе
при развоју слајд-презентације, основне принципе доброг дизајна
презентације (број информација по слајду, естетика, анимација у
служби садржаја) (2); подешавање радног окружења програма за
израду слајд – презентација, одабир одговарајућег типа „погледа”
на презентацију, израду фото-албум презентације, основне опера
ције са слајдом, дизајнирање позадине и „мастера” слајда на зада
ти начин, додавање и форматирање текстуалних објеката, додава
ње нетекстуалних објеката, анимацију објеката слајда, анимацију
прелаза између слајдова (2); прављење интерактивне презентације,
подешавање време трајања слајдова, аутоматизацију презентаци
је, подешавање параметара штампе и штампање презентације (2);
Кроз тимски рад на пројектима увежбати и утврдити научено. На
крају извршити заједничку анализу и вредновање пројеката (6).
Препоруке за реализацију:
– практичну реализацију модула извести у неком од програма
за израду слајд презентације;
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– кроз цео модул ученик треба да ради на једној презентацији
чија је тематика везана за конкретан образовни профил и да на њој
примени сва усвојена знања и вештине;
– током излагања градива од стране наставника на првом дво
часу, приказати ученицима разноврсне примере презентација: до
брих и оних са типичним грешкама и кроз дискусију доћи до „пра
вила добре презентације”;
– извођење наставе започети објашњењима наставника а за
тим усмерити ученике да самостално вежбају;
– инсистирати на значају слајд презентација и важности ква
литетног презентовања, подстицати код ученика креативност;
– рад на презентацијама организовати пројектном методом,
ученике организовати по тимовима;
– дати смернице за израду пројекта:
– одлука: тема, циљ, области које пројекат обухвата (инси
стирати на интердисциплинарности), извори, применљивост, изво
дљивост,
– планирање: ток пројекта (кораци реализације), сценарио,
дизајн,
– реализација,
– критеријуми за оцењивање пројекта: Оствареност циља,
мултидисциплинаран приступ, оригиналност употребљених мате
ријала, дизајн, мултимедијалност, интерактивност, техничка реа
лизација, тимски рад;
– организовати самопроцену и сарадничко оцењивање;
– консултације са наставником и сарадњу тима током израде
пројекта реализовати путем система за електронски подржано уче
ње или неким другим видом комуникације и сарадње путем Ин
тернета;
– последња два часа ученици презентују своје радове и ди
скутују о њима.
При реализацији тематске целине Рад са табелама потреб
но је објаснити основне појмове о програмима за рад са табелама
(табела, врста, колона, ћелија, ...) и указати на њихову општост у
програмима овог типа.

При уношењу података у табелу, објаснити разлику између
различитих типова података (нумерички формати, датум и време),
као и грешке које могу из тога да произађу. Приликом манипула
ција са подацима (означавања ћелија, кретање кроз табелу, преме
штање, копирање,...), указати на општост ових команди и упореди
ти их са сличним командама у програмима за обраду текста.
Код трансформација табеле указати на различите могућности
додавања или одузимања редова, или колона у табели. Објаснити
појам опсега.
Код форматирања приказа податка у ћелији, приказати на
примерима могућност различитог тумачења истог нумеричког
податка (број, датум, време). Такође, нагласити важност доброг
приказа података (висине и ширине ћелија, фонта, поравнања) и
истицања појединих података или група података раздвајањем раз
личитим типовима линија и бојењем или сенчењем.
Указати на повезаност података у табели и могућност до
бијања изведених података применом формула. Објаснити појам
адресе и различите могућности референцирања ћелија. Указати на
различите могућности додељивања имена подацима или групама
података и предности коришћења имена.
Приказати функције уграђене у програм и обратити пажњу на
најосновније функције, посебно за сумирање и сортирање.
Указати на различите могућности аутоматског уношења пода
така у серији.
Посебну пажњу посветити различитим могућностима гра
фичког представљања података. Указати на промене података де
финисаних у табели формулама, и графикону у случају измене
појединих података у табели. Указати на могућност накнадних
промена у графикону, како у тексту, тако и у размери и бојама (по
задине слова, скале, боја, промена величине, ...).
Указати на важност претходног прегледа података и графико
на пре штампања, као и на основне опције при штампању.
Све појмове уводити кроз демонстрацију на примерима. Од
самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све
сложеније примере кроз које ће сами практично испробати оно
што је демонстрирао наставник.
Препоручљиво је да се сви нови појмови уведу у првих 12 ча
сова тако што ће ученици радити задатке које је припремио настав
ник (текстуалним описом задатка или задатом коначном табелом,
одштампаном, без увида у формуле) а затим ученицима дати кон
кретне мале пројекте различите природе: да направе електронски
образац (на пример предрачун или нешто слично), прикупљање
и обраду података који се односе на успех ученика из појединих
предмета, неку појаву или процес из других наставних и ванна
ставних области рада и интересовања ученика.
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– логичке функције: избор функција прилагодити нивоу зна
ња ученика и потребама образовног профила;
– форматирање ћелија обрађивати током два часа;
– при обради графикона, показати различите врсте графикона
(хистограме, линијске, и „пите”; објаснити њихову намену; показа
ти подешавање појединих елемената графикона).
При реализацији тематске целине Интернет и електронска
комуникација потребно је да ученици схвате предности умрежа
вања, разумеју у чему је разлика између рачунара – сервера и ра
чунара – клијената, који посао обављају Интернет – провајдери,
карактеристике основних технологија приступа Интернету, адре
сирање на Интернету, принципе функционисања Интернета, чему
служе Интернет протоколи, како да повеже рачунар са Интернетом
(2). Потребно је да ученици науче да: визуализују веб – страницу
коришћењем веб – читача, крећу се веб-пространством коришће
њем адреса и хиперлинкова, проналазе и преузимају садржаје са
веба, користе Интернет мапе (2); отворе и подесе налог електрон
ске поште (вебмејл), шаљу и преузимају поруке и датотеке кори
шћењем електронске поште и сервиса за синхрону комуникацију,

упознају се са правилима електронске комуникације (netiqette) (2);
упознају се са начином функционисања, правилима понашања,
предностима и опасностима социјалних мрежа; упознају се са сер
висима за дељење датотека на Интернету и појмом веб-апликације
(Cloud computing) (2); отворе налог и користе виртуелни телефон,
(нпр. Скајп и сл.) (2); разумеју појмове „електронска трговина” и
„електронско банкарство”, науче како функционише електронски
подржано учење (2). При свему овоме неопходно је перманент
но радити на развијању свести о важности поштовања правних и
етичких норми при коришћењу Интернета, критичком прихватању
информација са веба, поштовању ауторских права при коришћењу
информација са веба, поштовању права приватности.
(остаје 2 часа за увежбавање и систематизацију теме, повези
вање са другим областима, упознавањем са веб апликацијама пре
ма интересовању ученика)
Препоруке за реализацију:
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– полазна тачка при упознавању локалних мрежа треба да
буде конкретна школска мрежа на којој се могу илустровати њене
саставне компоненте, топологија, ресурси, клијент – сервер, итд.;
– локалне мреже, након упознавања, треба ставити у контекст
Интернета (мреже свих мрежа) и кооперативног коришћења распо
ложивих информационих ресурса;
– вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања требало би да
су у функцији овог, али и других предмета, како би се код ученика
развијала навика коришћења Интернета за прикупљање информа
ција за потребе сопственог образовања;
– преузимање датотека са веба вежбати на датотекама разних
типова (текст, слика, видео – клип);
– ученицима треба објаснити како раде претраживачки систе
ми и о чему треба водити рачуна да би се остварила ефикаснија
претрага;
– при реализацији ове теме инсистирати на могућностима
злоупотребе Интернета а поготово на безбедности корисника, поу
зданости информација и спречавању злоупотребе деце;
– при претраживању Интернета ученике усмерити ка тражењу
образовних веб сајтова и коришћењу система за електронско учење;
– при обради електронског пословања демонстрирати разли
чите врсте веб образаца који се користе за поручивање и плаћање
робе путем Интернета, поручивање докумената...;
– показати рад са текстом, рад са табелама и складиштење по
датака у неком од сервиса „у облаку” (cloud computing), доступних
путем веба;
– преузимање садржаја са веба вежбати на примерима преу
зимања текста, слика, клипова и датотека;
– при електронској комуникацији поштовати правила лепог
понашања (netiquette);
– при реализацији садржаја везаних за електронску пошту
објаснити ученицима „пут”електронског писма;
– доследно спроводити поштовање ауторских права и софт
верских лиценци.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставног предмета рачунарство и информатика у сред
ње стручној школи је стицање знања, овладавање вештинама и
формирање вредносних ставова који доприносе развоју инфор
матичке писмености неопходне за живот у савременом друштву,
даље стручно усавршавање и практичну примену у процесу рада;
као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе
рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално
здравље.
Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици:
– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свако
дневном животу и раду и значају информатике за функционисање
и развој друштва;

– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног
образовања за будуће занимање;
– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање про
блема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема
и основним алгоритмима;
– стекну знања потребна за подешавање параметара опера
тивног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење мо
гућности оперативних система и система датотека конкретног опе
ративног система;
– овладају коришћењем програма за обраду текста и табелар
них података и креирање докумената у коме су интегрисани текст,
слика и табела;
– упознају начине израде презентација и оспособе се за изра
ду једноставнијих презентација;
– разумеју принципе функционисања интернета, локалних
мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет
сервиса и система за електронско учење;
– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално про
налажење информација коришћењем рачунара, као и њихово кри
тичко анализирање и преношење;
– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са
рачунаром;
– на адекватан начин користе предности рачунара и друштве
них мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је
циљ ширење корисних информација или пружање помоћи и подр
шке онима којима је то потребно;
– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без
злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и мен
тално здравље;
– упознају савремена ергономска решења која олакшавају
употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења
у области информатичке технологије;
– развијају способности да стечена знања примењују за реша
вање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном
животу.

Инсталирање корисничких програма. Уклањање програма.
Програми за заштиту рачунара од штетног софтвера
Инсталирање управљачких програма периферних уређаја.
Мултимедијалне могућности оперативног система.
Средства и методе заштите рачунара, информација и права на
интелектуалну својину.

I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 – 74 часова годишње)

Основни појмови (прикупљање података, њихово табеларно
и графичко приказивање на разне начине, као и читање и тумачење
таквих приказа). Основни појмови о програмима за рад са табела
ма (структура документа, формати датотека). Подешавање радног
окружења (палете алатки, пречице, лењир, поглед, зум...). Додава
ње, брисање, премештање и преименовање радних листова. Типо
ви података. Уношење података у табелу (појединачни садржаји
ћелија и аутоматске попуне). Подешавање димензија, премешта
ње, фиксирање и сакривање редова и колона. Уношење формула
са основним аритметичким операцијама, користећи референце на
ћелије. Копирање формула, релативно и апсолутно референцирање
ћелија. Функције за: сумирање, средњу вредност, минимум, макси
мум, пребројавање, заокруживање. Логичке функције. Форматира
ње ћелија (број децималних места, датум, валута, проценат, порав
нање, прелом, оријентација, спајање ћелија, фонт, боја садржаја
и позадине, стил и боја рама ћелије). Сортирање и филтрирање.
Намена различитих типова графикона, приказивање података из
табеле помоћу графикона. Подешавање изгледа странице докумен
та за штампање (оријентација папира, величина, маргине, прелом,
уређивање заглавља и подножја, аутоматско нумерисање страна).
Прегледање документа пре штампања, штампање документа и ње
гових делова.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. Основе рачунарске технике (6–8)
Информација и информатика. Развој информационих техно
логија. Јединице за мерење количине информација (бит, бајт, редо
ви величине). Значај и примена рачунара у разним областима људ
ске делатности. Утицај рачунара на здравље. Структура и принцип
рада рачунара. Основне компоненте рачунара и утицај компоненти
на перформансе рачунара.
2. Основе рада у оперативном систему са графичким
интерфејсом (8–10)
Оперативни систем.
Системски софтвер.
Апликативни софтвер.
Верзије и модификације програма.
Дистрибуција програмских производа (комерцијална, деље
на (енгл. shareware), јавно доступна (енгл. freeware), пробна (енгл.
trial)).
Основни елементи графичког интерфејса оперативног систе
ма (радна површина, прозор, икона, дугме, панел, мени, каталог).
Покретање програма.
Датотека (атрибути датотеке, типови датотека, путања датоте
ке, групно име датотека) и основне операције над датотеком.
Каталог.
Архивирање датотека и средства за архивирање датотека.
Основна подешавања оперативног система: подешавање да
тума и времена, радне површине (позадине, чувара екрана, резо
луције екрана), регионална подешавања, промена корисничких на
лога.

3. Текст – процесор (14-16)
Радно окружење текст – процесора. Једноставнија подеша
вања радног окружења. Правила слепог куцања. Подешавање и
промена језика тастатуре („писма”). Операције са документима
(креирање, отварање, премештање од једног до другог отворе
ног документа, чување, затварање). Уређивање текста. Коришће
ње симбола за форматирање. Премештање садржаја између више
отворених докумената. Уметање у текст: специјалних симбола,
датума и времена, слика, текстуалних ефеката. Проналажење и
замена задатог текста. Уметање и позиционирање нетекстуалних
објеката. Уметање табеле у текст. Форматирање текста (страница,
ред, маргине, проред). Исправљање грешака. Нумерација страни
ца. Израда стилова. Генерисање садржаја. Штампање документа.
4. Слајд – презентације (10–12)
Презентације и њихова примена. Основне етапе при развоју
слајд-презентације. Правила дизајна презентације. Радно окруже
ње програма за израду слајд – презентација. Подешавања радног
окружења. Креирање фото-албум презентације. Типови „погледа”
на презентацију. Основне операције са слајдом. Додавање и фор
матирање текстуалних објеката. Додавање нетекстуалних објеката
(графички, звучни, видео, ...). Анимација објеката слајда. Анима
ција прелаза између слајдова. Дизајн позадине и „мастер” слајда.
Интерактивна презентација (хипервезе, акциона дугмад). Подеша
вање параметара приказа презентације. Штампање презентације.
5. Рад са табелама (14–16)

6. Интернет и електронска комуникација (12–14)
Појам рачунарске мреже. Рачунари – сервери и рачунари –
клијенти. Глобална мрежа (Интернет). Интернет – провајдери и
њихове мреже. Технологије приступа Интернету.
Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, електронска по
шта, веб – форуми. Веб – читачи. Претраживачи, претраживање и
коришћење информација са Интернета. Интернет мапе. Виртуелни
телефон. Друштвене мреже и њихово коришћење. Електронска тр
говина, електронско пословање и банкарство. Електронски подр
жано учење. Право и етика на Интернету.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
I РАЗРЕД
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске
вежбе.
Место реализације наставе: Лабораторијске вежбе се реали
зују у рачунарској лабораторији.
Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби оде
љење се дели на две групе.
Препоруке за реализацију наставе:
На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина
ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и
евентуалну индивидуализацију наставе.
У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке од
говарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део нео
пходан за рад ученика на рачунарима. Уводни део двочаса, у за
висности од садржаја наставне јединице, може да траје највише
30 минута. Након тога организовати активност која, у зависности
од теме, подстиче изградњу знања, анализу, критичко мишљење,
интердисциплинарно повезивање. Активност треба да укључује
практичан рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја раз
личитих наставних предмета, тема и области са којима се сусрећу
изван школе. Активности осмислити тако да повећавају мотива
цију за учење и подстичу формирање ставова, уверења и система
вредности у вези са развојем језичке и информатичке писмености,
здравим стиловима живота, развојем креативности, способности
вредновања и самовредновања.
Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у
првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки обра
зовни профил. Све школе, које у наставним плановима имају у пр
вом разреду 36, односно 37 наставних недеља без блок наставе,
могу реализовати садржаје овог предмета са 72, односно 74 часа
годишње. Повећан број часова (2 или 4 часа) оставља се настав
нику да распореди на оне тематске целине за које сматра да је то
потребно. Уз сваку тему програма дат је и оријентациони број ча
сова који има циљ да наставнику сугерише обим, дубину и начин
интерпретације појединих целина, односно тема. Овај фонд часова
је оквирног карактера и треба га усклађивати са конкретном ситу
ацијом у одељењу и специфичностима за сваки профил. У реали
зацији програма треба се придржавати наведеног редоследа теме.
При реализацији програма дати предност пројектној, про
блемској и активној настави, кооперативном учењу, изградњи
знања и развоју критичког мишљења. Подстицати тимски рад и
сарадњу нарочито у областима где наставник процени да су при
сутне велике разлике у предзнању код појединих ученика. Уколико
услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моде
лом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски
подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у
предзнању потребна већа индивидуализација наставе.
У наредном тексту, у заградама је наведен препоручени број
часова за савлађивање садржаја.
При реализацији тематске целине Основе рачунарске техни
ке ученици би требало да усвоје значење појмова информација и
информатика; овладају вештином превођења броја из декадног у
бинарни бројевни систем и обратно (1); знају да објасне како се
у рачунару кодирају текстуална, графичка и звучна информација,
усвоје појмове бит, бајт, и редове величине за мерење количине ин
формација (1). Потребно је да ученици стекну знања о структури и
принципу рада рачунара, функцији његових компоненти и утица
ју компоненти на перформансе рачунара. Ово треба постићи тако
што ће ученици знати да: наведу и практично препознају из којих
се компоненти састоји рачунар (1); објасне намену оперативне и
спољашње меморије у рачунарском систему, наброје врсте спо
љашњих меморија и објасне њихове карактеристике (1); објасне
функцију процесора, матичне плоче и магистрале у рачунару, об
јасне како се одвија комуникација компоненти у току извршавања

програма (1); наведу параметре којима се изражавају перформансе
рачунарских компоненти и објасне њихов утицај на перформансе
рачунара (1).
Развој информационих технологија сагледати у контексту
значаја развоја ових технологија за развој и ширење писмености
и развој људског друштва уопште. Подстаћи ученике да повезују
развој ИКТ-а са темама из историје, математике, физике и оста
лим областима људске делатности. Из овог угла сагледати значај
информатике, области примене рачунара (и њихов развој), и карак
теристике информационог друштва; pазвити код ученика свест о
опасностима и неопходним мерама заштите здрављa од претеране
и неправилне употребе рачунара (1).
(остаје 1 час за систематизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу;
– при реализацији модула инсистирати на вештинама;
– потребно је објаснити градацију „податак – информација
– знање” и утврдити значај информатике у прикупљању и чувању
података, трансформацији у корисну информацију и интеграцији
у знање;
– за вежбање: превођења количине информација из једне мер
не једнице у другу, или превођења из декадног бројевног система у
бинарни и обратно, може се користити калкулатор (који се налази
у саставу оперативног система);
– важно је да се на примерима (звука, температуре, слике)
ученицима приближи процес дискретизације информација, која је
неопходна ради обраде на рачунару;
– код упознавања са развојем информационих технологи
ја не упуштати се у перформансе рачунара појединих генерација
већ сагледати место информационих технологија у развоју науке и
технике у датом историјском периоду и утицај технологије на раз
вој писмености, привреде и људског друштва уопште (реализовати
кроз дискусију);
– принцип рада рачунарског система објаснити правећи па
ралелу са системима који су ученицима већ познати из ранијег ис
куства;
– ученици треба да упознају функционалне могућности ком
поненти и принцип рада рачунара без упуштања у детаље технич
ке реализације (електронске схеме, конструктивни детаљи итд.);
– основне компоненте рачунара: објаснити ученицима начин
повезивања рачунара, улазно – излазне портове и уређаје споља
шње меморије, а централну јединицу само на нивоу основне блок
– шеме (матична плоча, напајање, РАМ, процесор, графичка, звуч
на и мрежна карта);
– објаснити значај и направити хијерархију утицаја поједи
них компоненти РС на перформансе рачунара;
– развој компоненти рачунара треба приказати занимљивим
видео исечцима и другим материјалима са Интернета;
– пожељно је да се ученицима покаже редослед расклапања
и склапања рачунара, и омогући да то сами понове: из компоненти
саставе рачунар и покрену га;
– корисно је да се ученицима укаже на једноставне кварове
које могу сами препознати и отклонити;
– уводећи опште појмове, на пример: капацитет меморије,
брзина процесора, наставник треба да упозна ученике са вредно
стима ових параметара на школским рачунарима (користећи „кон
тролну таблу” оперативног система);
– за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, направе ли
сту компоненти и њихових карактеристика;
– ради постизања важног педагошког циља: развоја код уче
ника навике за самостално коришћење помоћне литературе, у овој
наставној области ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем
рачунарских часописа или Интернета, опишу конфигурацију рачу
нарског система која у том моменту има најбоље перформансе.
При реализацији тематске целине Основе рада у оператив
ном систему са графичким интерфејсом ученик треба да стекне
знања о значају програмске подршке за функционисање рачунара
и утицају на његове могућности, као и знања, вештине и навике

битне за успешно коришћење основних могућности оперативног
система. Ово треба постићи тако што ће ученици научити да об
јасне основне функције оперативног система, разлику између си
стемског и апликативног софтвера, наведу етапе у развоју про
грамског производа (1); објасне карактеристике дистрибуција
програмских производа, разликују права коришћења лиценцира
них програмских производа и информација до којих може доћи
путем мреже. Ученицима развити правну и етичку свест о аутор
ским правима над информацијама које се дистрибуирају путем
мреже. Посебну пажњу посветити потреби коришћења лиценцира
них програма, заштити програма и података, вирусима и заштити
од њих (1). У оквиру ове тематске целине ученик би требало да
научи да: подеси основне параметре оперативног система (реги
онална и језичка подешавања, изглед окружења итд.) (1); покре
не и користи програме који су у саставу оперативног система за
уређење текста, цртање и једноставна нумеричка израчунавања
(1); разликује намену датотеке и каталога, наведе намену типова
датотека који се најчешће користе, изабере одговарајући програм
за преглед или уређивање појединих типова датотека (подешава
ње подразумеваног програма за одређени тип датотеке) (1); при
мењује основне операције које се користе при раду са датотекама
и каталозима, формира хијерархијску структуру каталога, архиви
ра и деархивира датотеке, каталоге и дискове (1); зна да одреагује
на најчешће поруке оперативног система (при брисању датотека и
каталога; при затварању програма, а да није претходно сачуван до
кумент, итд.), инсталира и деинсталира корисничке програме, ин
сталира и деинсталира управљачке програме за периферне уређаје
(1); користи мултимедијалне могућности оперативног система (1);
објасни деструктивне могућности рачунарских вируса, користи и
подешава антивирусни програм (1). Неки елементи тематске цели
не Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом
могу се прожимати са другим тематским целинама, тако што ће
се, на пример, програм калкулатор (који се налази у оквиру опе
ративног система) користити када се учи превођење из декадног
у бинарни бројевни систем и обратно, класификацију програма
извршити на конкретним примерима, структуру и перформансе
конкретног рачунара сагледати кроз елементе оперативног система
итд. Повезати градиво са њиховим искуствима.
(остаје 1 час за систематизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу.
– при реализацији модула инсистирати на вештинама;
– поделу софтвера урадити на нивоу: ОС, апликативни софт
вер и драјвери и објаснити њихову намену;
– при подешавању радног окружења посебну пажњу обрати
ти на регионална подешавања;
– при реализацији хијерархијске организације фасцикли обја
снити ученицима њен значај;
– инсталацију софтвера реализовати на програмима за зашти
ту рачунара и архивирање података;
– инсталацију периферних уређаја урадити на примеру штам
пача.
При реализацији тематске целине Текст – процесор потреб
но је да ученик стекне знања, вештине и навике неопходне за успе
шно коришћење програма за обраду текста. Ово се огледа у оспо
собљености ученика да: подеси радно окружење текст процесора,
унесе текст (у ћириличном и латиничном писму) (1); зна и при
мењује правила слепог куцања (2); користи основне операције за
уређење текста (отклањање грешака, уметање текста, прелом реда,
спајање суседних параграфа; приказивање и сакривање симбола за
форматирање и њихова примена, копирање, исецање и премешта
ње селектованог текста) (1); сачува унети текст на неком споља
шњем медијуму за чување информација, отвори текстуални доку
мент, затвори активни документ, премешта садржај између више
отворених докумената, аутоматски пронађе и замени задати текст
(1); уметне у текст: специјалне симболе, датум и време, слику, тек
стуалне ефекате, уметне и позиционира нетекстуалне објекте (ди
јаграме, формуле, фотографије, итд.) (1); креира табелу задатих

својстава коришћењем средстава текст процесора (1); примени
операције за форматирање текста и параграфа (промена својстава
симбола и параграфа, креирање заглавља и подножја, претвара
ње текста у листу, претварање текста у табелу, слагање текста по
колонама, итд.) (1); користи алате за исправљање граматичких и
правописних грешака (1); уметне нумерацију страница, креира и
користи стилове, генерише садржај (1); користи готове шаблоне и
изради шаблоне по сопственим потребама (1); унесе у документ
математичке формуле, прегледа текстуални документ пре штампе;
подешава параметре за штампу, штампање. (1).
(остаје 4 часа за увежбавање, рад на пројекту и систематиза
цију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима (форме, тексто
ви, обрасци, извештаји и сл. са каквима ће ученик радити при оба
вљању стручних послова);
– ученике треба упознати са постојањем два типа текст про
цесора – оних заснованих на језицима за обележавање текста (нпр.
LaTeX, HTML) и WYSIWYG система какав ће се обрађивати у
оквиру предмета;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису, по
штовању правила слепог куцања и употребу писма матерњег језика;
– инсистирати на правилном форматирању параграфа (макси
мално користити могућности које пружа програм, избегавати по
новљену употребу тастера „ентер” и „размак”);
– При обради табела као пример урадити табелу која ће се ка
сније користити при изради циркуларног писма;
– ученике треба упознати са логичком структуром типичних
докумената (молби, обавештења, итд.), школских реферата, семи
нарских и матурских радова;
– за вежбу од ученика се може тражити да неформатирани
текст од бар десет страна уреде по угледу на уређену верзију дату
у формату који се не може конвертовати у документ текст процесо
ра (на пример, pdf-формат);
– указати на проблеме који могу да искрсну при покушају да
се штампа документ када су инсталирани управљачки програми за
више штампача;
– пожељно је да израду једноставнијих докумената ученици
увежбају кроз домаће задатке.
При реализацији тематске целине Слајд – презентације по
требно је да ученици схвате предности коришћења слајд – презен
тација у различитим ситуацијама, препознају ситуације у којима
се може користити слајд-презентација, планирају и израђују аде
кватне презентације. При томе је потребно да знају основне етапе
при развоју слајд-презентације, основне принципе доброг дизајна
презентације (број информација по слајду, естетика, анимација у
служби садржаја) (2); подешавање радног окружења програма за
израду слајд – презентација, одабир одговарајућег типа „погледа”
на презентацију, израду фото-албум презентације, основне опера
ције са слајдом, дизајнирање позадине и „мастера” слајда на зада
ти начин, додавање и форматирање текстуалних објеката, додава
ње нетекстуалних објеката, анимацију објеката слајда, анимацију
прелаза између слајдова (2); прављење интерактивне презентације,
подешавање време трајања слајдова, аутоматизацију презентаци
је, подешавање параметара штампе и штампање презентације (2);
Кроз тимски рад на пројектима увежбати и утврдити научено. На
крају извршити заједничку анализу и вредновање пројеката (6).
Препоруке за реализацију:
– практичну реализацију модула извести у неком од програма
за израду слајд презентације;
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– кроз цео модул ученик треба да ради на једној презентацији
чија је тематика везана за конкретан образовни профил и да на њој
примени сва усвојена знања и вештине;
– током излагања градива од стране наставника на првом
двочасу, приказати ученицима разноврсне примере презентација:

добрих и оних са типичним грешкама и кроз дискусију доћи до
„правила добре презентације”;
– извођење наставе започети објашњењима наставника а за
тим усмерити ученике да самостално вежбају;
– инсистирати на значају слајд презентација и важности ква
литетног презентовања, подстицати код ученика креативност;
– рад на презентацијама организовати пројектном методом,
ученике организовати по тимовима;
– дати смернице за израду пројекта:
– одлука: тема, циљ, области које пројекат обухвата (инси
стирати на интердисциплинарности), извори, применљивост, изво
дљивост;
– планирање: ток пројекта (кораци реализације), сценарио,
дизајн;
– реализација,
– критеријуми за оцењивање пројекта: Оствареност циља,
мултидисциплинаран приступ, оригиналност употребљених мате
ријала, дизајн, мултимедијалност, интерактивност, техничка реа
лизација, тимски рад;
– организовати самопроцену и сарадничко оцењивање;
– консултације са наставником и сарадњу тима током израде
пројекта реализовати путем система за електронски подржано уче
ње или неким другим видом комуникације и сарадње путем Ин
тернета;
– последња два часа ученици презентују своје радове и ди
скутују о њима.
При реализацији тематске целине Рад са табелама потреб
но је објаснити основне појмове о програмима за рад са табелама
(табела, врста, колона, ћелија, ...) и указати на њихову општост у
програмима овог типа.
При уношењу података у табелу, објаснити разлику између
различитих типова података (нумерички формати, датум и време),
као и грешке које могу из тога да произађу. Приликом манипула
ција са подацима (означавања ћелија, кретање кроз табелу, преме
штање, копирање,...), указати на општост ових команди и упореди
ти их са сличним командама у програмима за обраду текста.
Код трансформација табеле указати на различите могућности
додавања или одузимања редова, или колона у табели. Објаснити
појам опсега.
Код форматирања приказа податка у ћелији, приказати на
примерима могућност различитог тумачења истог нумеричког
податка (број, датум, време). Такође, нагласити важност доброг
приказа података (висине и ширине ћелија, фонта, поравнања) и
истицања појединих података или група података раздвајањем раз
личитим типовима линија и бојењем или сенчењем.
Указати на повезаност података у табели и могућност до
бијања изведених података применом формула. Објаснити појам
адресе и различите могућности референцирања ћелија. Указати на
различите могућности додељивања имена подацима или групама
података и предности коришћења имена.
Приказати функције уграђене у програм и обратити пажњу на
најосновније функције, посебно за сумирање и сортирање.
Указати на различите могућности аутоматског уношења пода
така у серији.
Посебну пажњу посветити различитим могућностима гра
фичког представљања података. Указати на промене података де
финисаних у табели формулама, и графикону у случају измене
појединих података у табели. Указати на могућност накнадних
промена у графикону, како у тексту, тако и у размери и бојама (по
задине слова, скале, боја, промена величине, ...).
Указати на важност претходног прегледа података и графико
на пре штампања, као и на основне опције при штампању.
Све појмове уводити кроз демонстрацију на примерима. Од
самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све
сложеније примере кроз које ће сами практично испробати оно
што је демонстрирао наставник.
Препоручљиво је да се сви нови појмови уведу у првих 12 ча
сова тако што ће ученици радити задатке које је припремио настав
ник (текстуалним описом задатка или задатом коначном табелом,

одштампаном, без увида у формуле) а затим ученицима дати кон
кретне мале пројекте различите природе: да направе електронски
образац (на пример предрачун или нешто слично), прикупљање
и обраду података који се односе на успех ученика из појединих
предмета, неку појаву или процес из других наставних и ванна
ставних области рада и интересовања ученика.
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– логичке функције: избор функција прилагодити нивоу зна
ња ученика и потребама образовног профила;
– форматирање ћелија обрађивати током два часа;
– при обради графикона, показати различите врсте графикона
(хистограме, линијске, и „пите”; објаснити њихову намену; показа
ти подешавање појединих елемената графикона).
При реализацији тематске целине Интернет и електронска
комуникација потребно је да ученици схвате предности умрежа
вања, разумеју у чему је разлика између рачунара – сервера и ра
чунара – клијената, који посао обављају Интернет – провајдери,
карактеристике основних технологија приступа Интернету, адре
сирање на Интернету, принципе функционисања Интернета, чему
служе Интернет протоколи, како да повеже рачунар са Интернетом
(2). Потребно је да ученици науче да: визуализују веб-страницу ко
ришћењем веб – читача, крећу се веб – пространством коришће
њем адреса и хиперлинкова, проналазе и преузимају садржаје са
веба, користе Интернет мапе (2); отворе и подесе налог електрон
ске поште (вебмејл), шаљу и преузимају поруке и датотеке кори
шћењем електронске поште и сервиса за синхрону комуникацију,
упознају се са правилима електронске комуникације (netiqette)
(2); упознају се са начином функционисања, правилима понаша
ња, предностима и опасностима социјалних мрежа; упознају се са
сервисима за дељење датотека на Интернету и појмом веб – апли
кације (Cloud computing) (2); отворе налог и користе виртуел
ни телефон, (нпр Скајп и сл.) (2); разумеју појмове „електронска
трговина” и „електронско банкарство”, науче како функционише
електронски подржано учење (2). При свему овоме неопходно је
перманентно радити на развијању свести о важности поштовања
правних и етичких норми при коришћењу Интернета, критичком
прихватању информација са веба, поштовању ауторских права при
коришћењу информација са веба, поштовању права приватности.
(остаје 2 часа за увежбавање и систематизацију теме, повези
вање са другим областима, упознавањем са веб апликацијама пре
ма интересовању ученика)
Препоруке за реализацију:
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– полазна тачка при упознавању локалних мрежа треба да
буде конкретна школска мрежа на којој се могу илустровати њене
саставне компоненте, топологија, ресурси, клијент – сервер, итд.;
– локалне мреже, након упознавања, треба ставити у контекст
Интернета (мреже свих мрежа) и кооперативног коришћења распо
ложивих информационих ресурса;
– вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања требало би да
су у функцији овог, али и других предмета, како би се код ученика
развијала навика коришћења Интернета за прикупљање информа
ција за потребе сопственог образовања;
– преузимање датотека са веба вежбати на датотекама разних
типова (текст, слика, видео-клип);
– ученицима треба објаснити како раде претраживачки систе
ми и о чему треба водити рачуна да би се остварила ефикаснија
претрага;
– при реализацији ове теме инсистирати на могућностима
злоупотребе Интернета а поготово на безбедности корисника, поу
зданости информација и спречавању злоупотребе деце;
– при претраживању Интернета ученике усмерити ка траже
њу образовних веб сајтова и коришћењу система за електронско
учење;

– при обради електронског пословања демонстрирати разли
чите врсте веб образаца који се користе за поручивање и плаћање
робе путем Интернета, поручивање докумената...;
– показати рад са текстом, рад са табелама и складиштење по
датака у неком од сервиса „у облаку” (cloud computing), доступних
путем веба;
– преузимање садржаја са веба вежбати на примерима преу
зимања текста, слика, клипова и датотека;
– при електронској комуникацији поштовати правила лепог
понашања (netiquette);
– при реализацији садржаја везаних за електронску пошту
објаснити ученицима „пут” електронског писма;
– доследно спроводити поштовање ауторских права и софт
верских лиценци.
ГЕОГРАФИЈА
(за трогодишње и четворогодишње средње стручне школе)
Циљ и задаци
Циљ наставе географије је стицање нових знања и развијање
географског логичког мишљења о савременим друштвено географ
ским појавама, процесима и законитостима, као и усвајање општих
и посебних знања о светској привреди и разумевање савремене
светске стварности и њених фундаменталних веза са становни
штвом и природном средином.
Користећи претходно стечена знања и умења ученика, дру
штвена географија омогућава разумевање друштвено географских
специфичности савременог света и доприноси развијању ученич
ких способности за функционално посматрање, класификацију и
систематизацију географских знања.
Задаци наставе географије су да ученици:
– упознају основнe појмовe, појавe, процесe и законитости
из области друштвене географије, као и њиховe узајамнe односe и
интерактивнe везe са природном средином;
– препознају позитивне и негативне утицаје човека на при
родну средину на глобалном и локалном нивоу;
– стичу нова знања о различитим облицима људских заједни
ца (породица, локална заједница, град, држава, Европа, свет) и о
регионалним целинама у свету;
– упознају актуелну и комплексну стварност и развијају свест
о међународним односима и о глобалној међузависности савреме
ног света;
– унапређују вештине и способности за анализу и примену
основних чиниоца који повезују различите друштвене и културне
заједнице (производња, трговина, миграције, саобраћај и комуни
кације, културна размена и различити видови политичких и при
вредних интеграција);
– препознају и функционално користе корелацију о природ
ним и друштвеним карактеристикама одређеног простора које су
од значаја за упознавање начина живота људи који га настањују;
– упознају актуелну и комплексну географску стварност кроз
кретање и територијални размештај светског становништва;
– препознају нова научна достигнућа и технолошки напредак
и уоче њихов утицај на друштвене промене у свету;
– развијају свест о сарадњи и солидарности са међународним
организацијама као оквиру за решавање економских, социјалних,
културних и хуманитарних проблема у савременом свету;
– стичу и примењују вештине и знања из географије кроз са
мостално учење и истраживање;
– користе писане, графичке и ликовне изворе информаци
ја које анализирају и примењују у процесу учења и истраживања
(текст, слика, дијаграм, графикон, табела, карта, интернет, анкета,
статистички подаци, видео и дигитални запис);
– користе стечена географска знања за објашњавање основ
них демографских и привредних појава и процеса у свету и дру
штвеној средини;
– представе и анализирају помоћу графичких метода појаве и
процесе из друштвене географије, да их објашњавају, врше пред
виђања и изводе закључке;

– препознају појаве штетне по природну и културну средину
и активно учествују у њиховој заштити, обнови и унапређивању;
– доприносе развијању ставова и вредности о географској
средини, њеној међусобној условљености и променљивости у вре
мену и простору;
– развијају свест о међусобном уважавању, сарадњи, солидар
ности и толеранцији међу припадницима различитих социјалних,
етничких и културних група и о активном доприносу друштвеној
кохезији;
– развијају свест о припадност своме народу као делу инте
гралног света и знају да доприносе заједничком животу људи и на
рода на равноправним основама;
– уочавају узрочно-последичне везе и односе између дру
штвених и културних појава и процеса у времену и простору.
I или II РАЗРЕД ТРОГОДИШЊИХ И ЧЕТВОРОГОДИШЊИХ
СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. УВОД
– Предмет проучавања, подела и значај друштвене географије
у систему наука.
II. СТАНОВНИШТВО, РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА
Демографски развој
– Увод у демографију и извори података о демографским по
јавама;
– Порекло људске врсте на Земљи;
– Екумена и анекумена;
– Улога копнених мостова у ширењу човечанства на Земљи.
Распоред становништва на Земљи
– Број становника, густина насељености и пораст светског
становништва;
– Демографска транзиција и пројекције становништва света;
– Регионални контрасти у репродукцији становништва света;
– Природно кретање становништва и популациона политика;
– Структуре становништва.
Културни развој
– Религија и култура (светске религије);
– Језик и култура (језици света).
Становништво и друштвено-економски развој
– Економске структуре становништва;
– Тенденције у регионалном развоју становништва света;
– Просторна мобилност становништва као показатељ развије
ности света (миграције: врсте, смер и фреквенција).
III. НАСЕЉА
– Положај, типови и функционална класификација насеља;
– Урбанизација као светски процес – узроци и последице;
– Конурбације и мегалополиси;
– Градска насеља и животна средина (промене у природној
средини и друштву).
IV. ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
САВРЕМЕНОГ СВЕТА
Политичка карта света
– Формирање политичке карте света;
– Савремени политичко географски процеси у свету.

Глобализација и глобални процеси

Србија и савремени процеси у Европи и свету

– Послеиндустријско доба, глобално повезивање и однос Се
вера и Југа;
– Глобална међузависност фактора развоја у географском
простору;
– Глобализација светске привреде и њене последице.

– Демографски развој Србије и њено место у Европи и свету;
– Друштвено економски развој Србије и њено место у Европи
и свету.

Индустријски развој и животна средина

Наставни програм друштвене географије тематски је конци
пиран и у складу је са савременом улогом географије у средњем
стручном образовању. Годишњи фонд часова није промењен, а
наставницима се препоручују наставни садржаји које треба обра
дити. Слобода и креативност наставника огледа се у самосталном
планирању часова, као и избору наставних метода, техника, актив
ности, дидактичких средстава и помагала. У конципирању настав
них садржаја наставник треба да води рачуна о општим циљевима
и задацима средњег стручног образовања, као и образовно-васпит
ним и функционалним задацима савремене наставе географије.
Увођење ученика у наставне садржаје друштвене географије
почиње са дефинисањем предмета проучавања, поделом и знача
јем друштвене географије, као и њеним местом у систему наука.
Обрадом садржаја из географије становништва указује се на
најважније демогеографске проблеме савременог света. Тежиште
је на основним карактеристикама демографског развоја и мерама
које се предузимају у циљу превазилажења постојећих разлика у
појединим регијама света као целине. При објашњавању одређе
них демографских појава и процеса неизбежна је употреба гео
графских карата. Функционална картографска писменост је нео
пходна у образовно-васпитном раду наставника географије на
свим типовима часова. Статистички показатељи су значајни када
се користе у сврху рангирања, издвајања, графичког представља
ња и анализе одређене појаве, а наставницима се препоручује да
од ученика не захтевају меморисање бројчаних података. Стечена
знања треба да буду применљива, а ученици оспособљени да сами
истражују и анализирају одређене демографске појаве и процесе.
У географији насеља потребно је нагласити утицај фактора
природне средине на генезу, распрострањеност и изглед насеља,
функционалну поделу насеља, урбанизацију као светски процес
и њене последице, перспективе урбанизације, трендове и факторе
раста градова као и разлику између руралних и урбаних насеља.
Значајно је указати на просторну диференцираност и специфично
сти појединих делова света и на тенденције развоја насеља у са
временом свету и у Србији.
Географске садржаје наставних тема је важно прилагоди
ти развојним способностима ученика, потребама њиховог ужег
стручног образовања и њиховим интересовањима. Ове садржа
је треба растеретити фактографије и бројчаних података. Кроз
дате тематске целине ученике треба упознати са савременом по
литичком картом света која је последица политичко географских
процеса који су комплексне и променљиве географске категорије.
Неопходно је указати на процесе интеграције и глобализације са
временог света. Препоручује се да тежиште буде на организаци
оним и интеграцијским процесима у Европи (Европска унија), и
одређивању места и улоге наше земље у овим процесима. Потреб
но је објаснити улогу, значај и видове деловања Светске банке, Ме
ђународног монетарног фонда и Уједињених нација на глобалном
нивоу, и указати на улогу и односе Србије у овим организацијама.
Привредне карактеристике света се изучавају уз уважавање
географских законитости и указивање на проблеме и фазе развоја
привреде у свету и у Србији. Ученике треба упознати са развојем,
размештајем и организацијом производње највећих мултинаци
оналних компанија, индустријских зона, технолошких паркова и
индустријских регија. Посебно нагласити факторе који су дове
ли до њиховог развоја и ширења и објаснити њихов политички и
економски утицај на мање развијени део света. Пољопривреду и
њено место у просторној организацији привреде треба аналитички
изучавати, уз уважавање физичко-географских и друштвених фак
тора. Неопходно је нагласити проблеме водоснабдевања и исхране
светског становништва. Саобраћај и туризам као делатности тер
цијарног сектора имају значајну улогу у просторној организацији

– Нова научно технолошка револуција – интеграција науке,
технологије и производње;
– Развој информатике – саставни део процеса глобализације;
– Индустријска и животна средина, индустријски и техноло
шки паркови;
– Проблем локације и структурне промене у индустрији.
Светска трговина и регионална тржишта
– Светска трговина и светска тржишта и улога развијених земља;
– Тржиште капитала и развијене земље.
Европска унија
– Оснивање, развој и циљ Европске уније;
– Регионални проблеми Европске уније;
– Европско уједињење према моделу концентричних кругова.
Остале европске и ваневропске економске и политичке
интеграције
– Остале привредне интеграције у Европи и у свету;
(ЦЕФТА, НАФТА, АСЕАН, АПЕК, ОЕЦД, СТО, ...);
– Светско тржиште капитала (Светска банка и Међународни
монетарни фонд);
– Уједињене нације – структура и међународни значај.
Глобализација и економски макрорегиони света
– Европски макрорегион;
– Југоисточна Европа на путу стабилизације и економске кон
солидације;
– Русија и њено суседство (ЗНД);
– Пацифички регион – регион најдинамичнијег развоја;
– Кина – нова економска сила;
– Јужна Азија (Индија) – демографски и економски проблеми;
– Африка јужно од Сахаре (Субсахарска Африка) – регион си
ромаштва;
– Англоамерика – постиндустријско друштво;
– Латинска Америка – економски потенцијали и политичке
промене.
Мултинационалне компаније
– Мултинационалне компаније: развој, организација производ
ње и локацијски фактори, профит и седишта највећих компанија;
– Политички утицај мултинационалних компанија.
Географија светске привреде
– Географија и привреда – међусобни утицаји и зависности;
– Фактори производње у тржишној привреди;
– Начини мерења и рангирања економског развоја;
– Светска привреда и међународна подела рада;
– Глобална финансијска тржишта;
– Индустријске зоне и индустријске регије у свету;
– Место пољопривреде у просторној организацији привреде
и значај агроиндустрије;
– Глобализација у домену производње и размене хране и уло
га ФАО;
– Саобраћај и његова улога у просторној организацији при
вреде;
– Туризам и туристичка кретања у свету и положај Србије.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

привреде, те је потребно указати на њихов развој и на интерактив
не односе са примарним и секундарним делатностима. Важно је
поменути најекономичније видове саобраћаја и најфреквентније
саобраћајнице који имају значај за повезивање и међународну раз
мену у свету као целини и у Србији. Туризам као најмлађу при
вредну делатност треба обрадити што је могуће занимљивије за
ученике, зато се предлаже да се укаже на видове туризма и на нај
развијеније туристичке регије у свету и у Србији. Кроз ове садр
жаје наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада
сваког појединца, тако што ће ученици урадити кратке презентаци
је интересантних туристичких дестинација при чему ће користити
стечена знања и умења постављена задацима наставе географије.
ФИЗИКА
(за образовне профиле трогодишњег образовања у којима
се предмет изучава са 2 часа недељно)
Циљ и задаци
Циљ наставе физике јесте стицање елементарне функционал
не писмености (природно-научне и техничке) и знања о основним
физичким појавама, оспособљавање ученика за примену знања у
струци и свакодневном животу, стицање радних навика, одговор
ности и способности за самосталан рад и за тимски рад, формира
ње основе за даље образовање.
Задаци наставе физике су да ученици:
– развијају природно-научну и техничку писменост;
– стичу знања о основним физичким појавама значајним за
струку и разумеју основне физичке законе;
– развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разуме
вању и проверавању физичких законa;
– стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање
једноставнијих проблема;
– развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став
у мишљењу;
– схвате значај физике за технику и природне науке;
– развијају способности и вештине за примену знања из фи
зике у струци;
– стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничено
сти и одрживом коришћењу;
– развијају правилан однос према заштити, обнови и унапре
ђењу животне средине;
– развијају радне навике, одговорност, систематичност, пре
цизност и позитиван став према учењу.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 74 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Увод
1. Физика – фундаментална природна наука. Физика и друге
науке. Физичке величине. Мерење. Физички закони и принципи. (Р)
II. Кинематика
1. Референтни систем, релативност кретања. Путања и пут.
Подела кретања према облику путање и брзини. (P)
2. Средња брзина. Тренутна брзина. Убрзање. (П)
3. Равномерно и равномерно променљиво праволинијско кре
тање. (П)
4. Кружно кретање. Центрипетално убрзање, период и фре
квенција. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Равномерно и равномерно убрзано кретање (помоћу колица,
тегова и хронометра; помоћу цеви са ваздушним мехуром).
– Средња брзина, тренутна брзина и убрзање (помоћу диги
талног хронометра са сензорима положаја).
– Кружно кретање (центрифугална машина).

III. Сила. Гравитационо поље
1. Основне динамичке величине: мaса, сила, импулс. (П)
2. Узајамно деловање тела – сила. Силе у механици (сила те
же, еластична сила, силе трења). (П)
3. Њутнови закони механике (Закон инерције, Закон акције и
реакције и Oсновни закон динамике – II Њутнов закон). Општи об
лик II Њутновог закона. (П)
4. Основи статике. Облици и услови равнотеже. (Р)
5. Њутнов закон гравитације. (Р)
6. Појам гравитационог поља. Сила теже и тежина тела. Бес
тежинско стање. (Р)
Демонстрациони огледи:
– II Њутнов закон (помоћу колица за различите силе и масе
тегова).
– III Њутнов закон (колица повезана опругом или динамоме
тром).
– Равнотежа полуге. Просте машине.
– Тежина тела (тело окачено о динамометар).
– Слободан пад (металне плочице и папира исте површине).
– Бестежинско стање.
IV. Енергија
1. Рад силе. Снага. (П)
2. Кинетичка енергија. Потенцијална енергија. Закон одржа
ња енергијe. Примери. (П).
3. Закон одржања импулса. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Закон одржања импулса (помоћу колица са опругом, крета
ње колица са епруветом).
– Закон одржања енергије (Максвелов диск).
V. Основи топлотне физике
1. Унутрашња енергија. Промена унутрашње енергије. Коли
чина топлоте. (Р)
2. Први и Други принцип термодинамике. Топлотни мотори.
Коефицијент корисног дејства. (Р)
VI. Електрично и магнетно поље
1. Електрично поље. Јачина електричног поља. (Р)
2. Потенцијал и напон електричног поља. (Р)
3. Ерстедов оглед. Магнетно поље проводника са струјом и
сталног магнета. (Р)
Магнетна индукција. (П)
4. Деловање магнетног поља на проводник са струјом. Амперо
ва сила. (Р) Узајамно деловање два паралелна струјна проводника. (О)
Демонстрациони огледи:
– Линије сила електричног поља.
– Линије сила магнетног поља.
– Ерстедов оглед.
– Узајамно деловање паралелних струјних проводника.
VII. Електромагнетна индукција
1. Електромагнетна индукација. Фарадејев закон е м. индук
ције. (Р)
2. Самоиндукција. Узајамна индукција. (О)
Демонстрациони оглед:
– Појава електромагнетне индукције и узајамне индукције.
VIII. Механички и електромагнетни таласи
1. Осцилације у механици. Пригушене и принудне осцилаци
је. Резонанција. (Р)

2. Настанак и врсте механичких таласа. Величине којима се
описују таласи. (Р)
3. Звук, инфразвук и ултразвук. (Р)
4. Електромагнетни таласи. Спектар. Брзина светлости. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Осциловање тега на еластичној опрузи и математичког
клатна.
– Пригушене осцилације.
– Осциловање звучне виљушке.
– Резонанција везаних клатана.
IX. Структура атома и атомског језгра
1. Радерфордов модел атома. Боров модел атома. (Р)
2. Појам фотона и енергија фотона. (Р)
3. Структура атомског језгра. Дефект масе. (Р)
4. Радиоактивно зрачење. Заштита од зрачења. (Р)
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазна опредељења при конципирању програма физике
Наставни програм физике у средњој школи надовезује се
структурно и садржајно на наставни програм физике у основној
школи.
Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на
основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику
о значају и месту физике у образовању, у струци и животу уоп
ште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенстве
но на природно-научним и техничким факултетима, али и на свим
осталим на којима физика као фундаментална наука има примену
у струци (медицина, стоматологија...)
Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циље
ви и задаци како би програми били прилагођени савременим на
учним и технолошким захтевима, као и савременим методичким и
дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принци
пима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм
физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати
и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и
образовања у целини.
При измени програма физике узете су у обзир примедбе и
сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на
стручним скуповима и семинарима, у мери која омогућава кори
шћење постојећих уџбеника.
Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Про
грам је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који ни
су неопходни за постизање постављених циљева и задатака наста
ве физике, као и методским приступом програмским садржајима.
Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересо
вани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи,
како бисмо наставу физике учинили занимљивијом и очигледнијом.
Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи
неке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање про
грама у средњој школи и принципе на којима се заснива реализа
ција образовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од кори
сти свим наставницима физике, јер се при реализацији програма,
може прилагодити различитим подручјима рада и образовним про
филима.
1. Избор програмских садржаја
Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да
усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном са
држаји из класичне физике, који представљају основ за изучавање
стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене фи
зике неопходни за разумевање неких научних открића и техноло
гија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето у
обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чулима
па се лакше могу разумети и прихватити, а имају и већу примену у
свакодневној пракси и струци.

2. Избор метода рада
Програм даје могућност коришћења разних метода и облика
рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад уче
ника, радионице, самосталан рад ученика или рад у групама...).
Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради
сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима уче
ника, као и наставним средствима којима располаже.
На садржајима програма може се у потпуности илустровати
суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим
природним наукама: посматрање појаве, уочавање битних свој
става система на којима се појава одвија, мерење у циљу прона
лажења међузависности одабраних величина, планирање нових
експеримената ради прецизнијег утврђивања тражених односа,
формулисање физичких закона. У неким случајевима методички је
целисходно увођење дедуктивне методе у наставу (нпр. показати
како из закона одржања следе неки мање општи физички закони
и сл.).
3. Демонстрациони огледи
Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе
физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опре
мљеност школа наставним средствима, у некима није заступљена
ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна сред
ства не користе.
Последњих година било је много семинара и стручних скупо
ва на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а
ефектни огледи. Да не помињемо фестивале науке.
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање фи
зичких појава има за циљ „враћање” огледа у наставу физике, раз
вијање радозналости и интереса за физику и истраживачки при
ступ природним наукама.
Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици
(самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде,
анализирају и обраде код куће, користећи многе предмете и мате
ријале из свакодневног живота.
Наравно, наставници који имају могућности треба да у наста
ви користе и сложеније експерименте.
У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације
експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата
мерења, моделирање, самостални пројекти ученика у облику семи
нарских радова и сл.).
Начин презентовања програма
За све трогодишње, односно четворогодишње стручне шко
ле у којима се физика изучава према минималном плану годину
или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за разли
чита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити
програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике
и захтевима струке). Садржаји су подељени на одређени број те
матских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број
тема.
Програмски садржаји доследно су приказани у форми која за
довољава основне методске захтеве наставе физике:
– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању
нових појмова и формулисању закона.
– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку
тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а тре
ба користити и симулације).
– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и верти
кална).
Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине,
после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних
садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива,
изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово
обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трај
но усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започе
ти обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда
или из основне школе. Тиме се постиже и вертикално повезивање

наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о
овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да су у
физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик
сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се поче
так проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања не
ких претходних.
Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезу
јући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој про
цени.

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује
да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује:
да одређене чињенице, појмове и принципе (законе) објасни, ана
лизира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у гра
диву.
Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и
претходни ниво – обавештеност. Уколико се овде градиво интер
претира, онда се то чини не у форми у којој је било претходно да
то, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.

експеримента и теорије, веза физике с осталим наукама, нарочито
с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу фи
зике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се
јављају као последица развијања науке и технике.
Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано
експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони
огледи и лабораторијске вежбе, односно практични рад ученика).
Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разновр
сних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, приме
ном савремених методичких и дидактичких поступака у наставном
процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно
учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе физике
буду у пуној мери реализовани.
Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у
развијању вештина техничких примена знања, у решавању технич
ких задатака и у приказивању одређених примена физике у свако
дневном животу.
После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је
указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена
одређеним физичко-техничким процесима и променама.
При обради физичких основа енергетике потребно је усмери
ти ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне
енергије.
Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће
основне облике рада са ученицима:
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе
огледе;
2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;
3. лабораторијске вежбе;
4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем
разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, про
јекти...);
5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.
Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика
наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће
стећи утисак да постоје три различите физике: једна се слуша на
предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се кори
сти у лабораторији.
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у цели
ни, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима
наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика
наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и
методска упутства прилагођена овим специфичностима.

Трећи ниво: примена (П)

Методска упутства за предавања

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да
ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе
(законе), теорије или опште методе примењује у решавању пробле
ма и задатака.
Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решава
њу нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, ре
продуктивном коришћењу у појединим ситуацијама. Примена као
највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна
нивоа – обавештеност и разумевање.

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони
огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или
непосредно учествовати у реализацији огледа, а на наставнику је
да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расу
ђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. После тога
наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове пој
мове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се про
ђе кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис
појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се
на презентовање закона у математичкој форми. Оваквим начином
излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније
разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у дру
ги план потисне формализовање усвојеног знања.
Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Настав
ник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално,
у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби усмерава уче
нике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада
треба да примене, упућује их на извођење експеримента који може
довести до решења проблема и слично.
На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични
закон слагања брзина:
– наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише
остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он
мирује, а коси траг када се аутобус креће? Од чега и како зависи
нагиб косог трага?

Нивои образовно-васпитног рада
Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони
број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање
градива и лабораторијске вежбе. То би могао бити „увод” у настав
ни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и
задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално плани
рати број часова обраде, утврђивања... У овом „прелазном перио
ду”, ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у
недостатку стандарда знања корисни ће бити нивои образовно-вас
питних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања поједи
них елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.
Први ниво: обавештеност (О)
Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изи
скује да ученик може да се сети – репродукује оно што је учио:
термине, специфичне чињенице, методе и поступке, опште појмо
ве, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да
градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча,
опише, наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизме
њеном облику.
Други ниво: разумевање (Р)

Основни облици наставе и методска упутства
за њихово извођење
Физику је нужно представити ученицима као живу, недовр
шену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не
као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и
модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у са
дашњем времену.
Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална
наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наука
ма, стичу се основе научног погледа на свет. Идеја фундаментал
ности физике у природним наукама и њен значај за технику морају
да доминирају у настави физике.
Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и
категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос

– наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбе
нику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће
бити посебно тешко будући да имају предзнање из основне школе
о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском об
лику;
– наставник тражи да ученици закључе како се, на основу на
ученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да
примене тај закон у конкретном проблему и објасне зашто је траг
кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу
на земљу;
– затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се
могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на зе
мљу (ученици сами треба да предлажу начине мерења)...
На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изу
чавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних
проблема из струке. Тада је неопходна тесна сарадња са колегама
који предају сродне стручне предмете.
Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним
радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима
најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање.
Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност
тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне теме зах
тева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити од
говарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе
тако да сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос,
дати неопходна минимална упутства...
На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици
се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, об
радила појаву радиоактивног распада и закон распада, друга актив
ност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о
неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на интерне
ту симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта
примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литерату
ре коју би им припремио наставник)...
Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и прелама
ње светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и
преламања, друга тоталну рефлексију са примерима примене, тре
ћа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета прела
мање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у упутствима
треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици мо
гу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...
Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, поје
диначно или у паровима, у облику семинарских радова или неких
мањих пројеката.
Методска упутства за решавање задатака
Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене
знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обна
вљање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученич
ких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање
ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности
у раду...
Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физи
ке остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних
(задаци – питања), квантитативних (рачунских), графичких и екс
перименталних задатака.
Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента
учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења
са најсложенијим захтевима, наставник је обавезан да им да од
говарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем
задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој
теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам
решавања датог типа задатака...
Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће,
имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свако
дневном животу. Такође је важно да ученици правилно вреднују до
бијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обрати
ти пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих
ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и
организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два
дела а ученици вежбе раде у групама, 2–3 ученика.
За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа
упутства.
Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, ме
рења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.
У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици
спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим
деловима апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности ко
јих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при рукова
њу апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл.
Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов
рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.
При обради резултата мерења ученици се придржавају правила
за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокру
гљених вредности и грешака мерења (са тим правилима наставник
треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе).
Методска упутства за друге облике рада
Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци ко
ји садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и екс
перименталне. Такви домаћи задаци односе се на градиво које
је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са
претходним.
За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и ма
њи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.
Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти
ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о
успешности свог рада.
Праћење рада ученика
Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког учени
ка кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених
на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предава
ња, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабора
торијских вежби, семинарских радова и пројеката...
У сваком разреду треба континуирано проверавати и оцењи
вати знање ученика помоћу усменог испитивања, кратких (15-ми
нутних) писмених провера, тестова на крају већих целина (реци
мо, по једном у сваком класификационом периоду), контролних
рачунских вежби (по једном у полугодишту), провером експери
менталних вештина.
На почетку рада са ученицима, у сваком разреду, посебно ако
је одељење променило структуру или је наставник преузео ново
одељење, било би пожељно спровести дијагностички тест. Такав
тест говори наставнику са каквим предзнањем и којим потенци
јалима ученици улазе у нову школску годину. Такође, предлаже
мо тестове систематизације градива на крају сваког полугодишта
или на крају школске године. Припрема за овај тест, као и сам тест,
требало би да осигурају трајно усвајање најосновнијих и најва
жнијих знања из претходно обрађених области.
Додатна и допунска настава
Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да за
довољи њихова интересовања за физику. Организује се са једним
часом недељно. У оквиру ове наставе могу се продубљивати и про
ширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, те
жи задаци, сложенији експерименти од оних у редовној настави...
Ученици се слободно опредељују при избору садржаја програма.
Зато је нужно сачинити индивидуалне програме рада са ученици
ма на основу њихових претходних знања, интересовања и способ
ности. Корисно је да наставник позове истакнуте стручњаке да у
оквиру додатне наставе одрже популарна предавања као и да омо
гући ученицима посете институтима.
Допунска настава се такође организује са по једним часом
недељно. Њу похађају ученици који у редовној настави нису били

успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ
наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које
предвиђа програм физике у средњим школама.
Слободне активности ученика, који су посебно заинтересо
вани за физику, могу се организовати кроз разне секције младих
физичара.
ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часо
ва предвиђених за израду лабораторијских вежби.
трогодишње образовањe
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ФИЗИКА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања
у којима се предмет изучава у првом и другом разреду
са 2 часа недељно)
Циљ и задаци
Циљ наставе физике у средњој стручној школи јесте стицање
функционалне писмености (природно-научне и техничке) и знања
о физичким појавама и процесима и оспособљавање ученика за
примену знања у струци и свакодневном животу, стицање радних
навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тим
ски рад, формирање основе за даље образовање.
Задаци наставе физике су да ученици:
– развијају природно-научну и техничку писменост;
– стичу знања о физичким појавама значајним за струку и
разумеју основне физичке законе;
– развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разуме
вању и проверавању физичких законa;
– стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање
једноставнијих проблема;
– развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став
у мишљењу;
– схвате значај физике за технику и природне науке;
– развијају способности и вештине за примену знања из фи
зике у струци;
– стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничено
сти и одрживом коришћењу;
– развијају правилан однос према заштити, обнови и унапре
ђењу животне средине;
– развијају радне навике, одговорност, систематичност, пре
цизност и позитиван став према учењу.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 74 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Увод
1. Физика – фундаментална природна наука. Физика и друге
науке. Физичке величине. Мерење. Физички закони и принципи (Р).
2. Вектори и основне операције (сабирање и разлагање век
тора). (П)

Демонстрациони оглед:
– Операције с векторским физичким величинама (помоћу ди
намометара на магнетној табли).
II. Кинематика
1. Механичко кретање, референтни систем, релативност кре
тања. Вектор положаја и померај. Путања и пут. Праволинијско и
криволинијско кретање. Равномерно и неравномерно кретање. (P)
2. Средња брзина. Тренутна брзина. Закон слагања брзина. (П)
3. Убрзање. (P)
4. Равномерно и равномерно променљиво праволинијско кре
тање. (П)
5. Вертикални хитац. (П)
6. Равномерно кружно кретање материјалне тачке, центрипе
тално убрзање, период и фреквенција. (П)
7. Равномерно променљиво кружно кретање материјалне тач
ке. (П)
8. Ротационо кретање крутог тела. Угаони померај, описани
угао, угаона брзина, угаоно убрзање. (P)
9. Аналогија кинематичких величина којима се описују тран
слаторно и ротационо кретање. Веза између угаоне и линијске бр
зине и веза угаоног и тангенцијалног убрзања. (П)
10. Равномерно и неравномерно променљиво ротационо кре
тање. (П)
Демонстрациони огледи:
– Равномерно и равномерно убрзано кретање (помоћу колица,
тегова и хронометра; помоћу цеви са ваздушним мехуром).
– Средња брзина, тренутна брзина и убрзање (помоћу диги
талног хронометра са сензорима положаја).
– Кружно кретање (центрифугална машина).
Лабораторијска вежба
– Проучавање равномерног и убрзаног кретања помоћу Атву
дове машине и дигиталног хронометра са сензорима положаја.
III. Динамика
1. Основне динамичке величине: маса, сила и импулс.
2. Њутнови закони механике (Закон инерције, Закон акције и
реакције и Основни закон динамике – II Њутнов закон). (П)
3. Узајамно деловање тела – сила. Силе у механици (сила те
же, еластична сила, силе трења). (П)
4. Трење. Силе трења мировања. Сила трења клизања. (П)
5. Инерцијални и неинерцијални системи референције. Силе
инерције. (О)
6. Центрипетална и центрифугална сила. (Р)
7. Динамика ротационог кретања. Момент силе, момент им
пулса и момент инерције. Основни закон динамике ротације. (Р)
8. Механички рад. Снага. Енергија (кинетичка и потенцијал
на). (П)
Демонстрациони огледи:
– Слагање сила (колинеарних и неколинеарних).
– Други Њутнов закон (помоћу колица за различите силе и
масе тегова).
– Трећи Њутнов закон (колица повезана опругом или динамо
метром).
– Силе трења на подлози.
– Центрипетална сила (помоћу конца за који је везано неко
мало тело, помоћу динамометра и диска који ротира).
– Момент силе, момент инерције (Обербеков точак, обртни
диск или слично).
Лабораторијска вежба
– Провера II Њутновог закона помоћу колица и тегова.

IV. Гравитационо и електрично поље
1. Њутнов закон гравитације. (П)
2. Гравитационо поље. Јачина гравитационог поља. (П)
3. Гравитациона потенцијална енергија. Рад у гравитационом
пољу. (Р)
4. Кулонов закон. Електрично поље. (П)
5. Јачина електричног поља. Линије сила електричног поља. (П)
6. Електрична потенцијална енергија. Потенцијал електрич
ног поља. Рад у електричном пољу. Напон.(Р)
7. Проводник у електричном пољу. Електрична капацитатив
ност.
Кондензатори. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Тежина (тело окачено о динамометар); бестежинско стање.
– Расподела наелектрисања на проводнику.
– Линије сила електричног поља.
– Електростатичка заштита (Фарадејев кавез).
– Електрична капацитативност кондензатора (зависност од
величине и растојања између плоча).
V. Закони одржања
1. Општи карактер закона одржања (маса, наелектрисање...). (Р)
2. Изолован систем. Закони одржања импулса и момента им
пулса. (Р)
3. Закон одржања енергије у механици. (П)
4. Примена закона одржања енергије у термодинамици. Први
и Други принцип термодинамике. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Закон одржања импулса (помоћу колица са опругом, крета
ње колица са епруветом).
– Закон одржања момента импулса (Прантлова столица).
– Закон одржања енергије (Максвелов диск).
Лабораторијска вежба
– Провера закона одржања енергије у механици (колица са
тегом).
VI. Молекулска физика
1. Чврста тела. Кристали. Еластичност чврстих тела. (О)
2. Течности. Површински напон и вискозност. (О)
3. Основи молекулско кинетичке теорије гасова. Температура
и притисак гаса. (Р)
4. Једначина стања идеалног гаса. Изопроцеси и гасни зако
ни. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Врсте еластичности.
– Површински напон (рамови са опном од сапунице).
– Изотермски процес.
Лабораторијске вежбе
– Одређивање модула еластичности жице.
– Мерење коефицијента површинског напона.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Магнетно поље
1. Магнетно поље струјног проводника. (Р)
2. Магнетна индукција и јачина магнетног поља. Магнетни
флукс. (П)
3. Лоренцова сила. (П)

4. Деловање магнетног поља на проводник са струјом. Ампе
рова сила . Узајамно деловање два паралелна праволинијска струј
на проводника. (Р)
5. Електромагнетна индукција. Фарадејев закон и Ленцово
правило. Самоиндукција и узајамна индукција. (П)
Демонстрациони огледи:
– Ерстедов оглед.
– Линије сила магнетног поља (помоћу гвоздених опиљака).
– Лоренцова сила.
– Деловање магнетног поља на рам са струјом.
– Интеракција два паралелна струјна проводника.
– Појава електромагнетне индукције (помоћу магнета, калема
и галванометра).
II. Осцилације
1. Хармонијске осцилације (пример осциловања тела на
опрузи). (П)
2. Математичко клатно. (П)
3. Пригушене осцилације. Принудне осцилације, резонанци
ја. (Р)
4. Електрично осцилаторно коло. Енергија електричног и
магнетног поља. (П)
Демонстрациони огледи:
– Осциловање тега на опрузи.
– Maтематичко клатно.
– Пригушене осцилације.
– Појава резонанције (механичке и електричне).
Лабораторијска вежба
– Математичко клатно.
III. Таласи
1. Настанак и простирање механичких таласа. Врсте таласа. (П)
2. Величине којима се описује таласно кретање. (П)
3. Прогресивни и стојећи таласи. (Р)
4. Звук и његове основне карактеристике. (Р)
5. Доплеров ефекат у акустици. (О)
6. Настанак и својства електромагнетних таласа. Спектар
електромагнетних таласа. Радар и његове примене. (Р)
7. Таласна оптика. Интерференција, дифракција и полариза
ција светлости. (Р)
8. Дисперзија светлости. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Врсте таласа (помоћу таласне машине).
– Својства звучних извора (монокорд, звучне виљушке, му
зички инструменти ...) Звучна резонанција.
– Одбијање, преламање таласа (таласна када).
– Интерференција и дифракција светлости (помоћу ласера).
– Поларизација светлости (поларизационим филтрима).
– Разлагање беле светлости на спектар (стакленом призмом).
Лабораторијске вежбе
– Мерење брзине звука у ваздуху.
– Мерење таласне дужине дифракционом решетком.
IV. Основи квантне физике
1. Квант енергије. Фотон (П).
2. Фотоелектрични ефекат. Ајнштајнова једначина фотоефек
та. (П)
3. Де Бројева формула. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Фотоћелија.

V. Основи атомске и нуклеарне физике
1. Радерфордов модел атома. (Р)
2. Боров модел атома. (Р)
3. Рендгенско зрачење. (О)
4. Спонтано и стимулисано зрачење. Ласер. (О)
5. Састав и карактеристике атомског језгра. Дефект масе и
енергија везе. Нуклеарне силе (Р).
6. Радиоактивни распади језгра. Радиоактивно зрачење. (Р)
7. Нуклеарне реакције. Фисија и фузија језгра. (Р)
8. Детекција радиоактивног зрачења. Заштита од зрачења. (Р).
Демонстрациони огледи:
– Детекција радиоактивног зрачења.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазна опредељења при конципирању програма физике
Наставни програм физике у средњој школи надовезује се
структурно и садржајно на наставни програм физике у основној
школи.
Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на
основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику
о значају и месту физике у образовању, у струци и животу уоп
ште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенстве
но на природно-научним и техничким факултетима, али и на свим
осталим на којима физика као фундаментална наука има примену
у струци (медицина, стоматологија...)
Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циље
ви и задаци како би програми били прилагођени савременим на
учним и технолошким захтевима, као и савременим методичким и
дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принци
пима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм
физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати
и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и
образовања у целини.
При измени програма физике узете су у обзир примедбе и
сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на
стручним скуповима и семинарима, у мери која омогућава кори
шћење постојећих уџбеника.
Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Про
грам је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који ни
су неопходни за постизање постављених циљева и задатака наста
ве физике, као и методским приступом програмским садржајима.
Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересо
вани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи,
како бисмо наставу физике учинили занимљивијом и очигледнијом.
Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи не
ке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање програма
у средњој школи и принципе на којима се заснива реализација обра
зовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од користи свим на
ставницима физике, јер се при реализацији програма, може прилаго
дити различитим подручјима рада и образовним профилима.
1. Избор програмских садржаја
Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да
усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном са
држаји из класичне физике, који представљају основ за изучавање
стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене фи
зике неопходни за разумевање неких научних открића и техноло
гија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето у
обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чулима
па се лакше могу разумети и прихватити, а имају и већу примену у
свакодневној пракси и струци.
2. Избор метода рада
Програм даје могућност коришћења разних метода и обли
ка рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад

ученика, радионице, самосталан рад ученика или рад у групама...).
Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради
сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима уче
ника, као и наставним средствима којима располаже.
На садржајима програма може се у потпуности илустровати
суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим
природним наукама: посматрање појаве, уочавање битних свој
става система на којима се појава одвија, мерење у циљу прона
лажења међузависности одабраних величина, планирање нових
експеримената ради прецизнијег утврђивања тражених односа,
формулисање физичких закона. У неким случајевима методички је
целисходно увођење дедуктивне методе у наставу (нпр. показати
како из закона одржања следе неки мање општи физички закони
и сл.).
3. Демонстрациони огледи
Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе
физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опре
мљеност школа наставним средствима, у некима није заступљена
ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна сред
ства не користе.
Последњих година било је много семинара и стручних скупо
ва на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а
ефектни огледи. Да не помињемо фестивале науке.
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање фи
зичких појава има за циљ „враћање” огледа у наставу физике, раз
вијање радозналости и интереса за физику и истраживачки при
ступ природним наукама.
Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици
(самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде,
анализирају и обраде код куће, користећи многе предмете и мате
ријале из свакодневног живота.
Наравно, наставници који имају могућности треба да у наста
ви користе и сложеније експерименте.
У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације
експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата
мерења, моделирање, самостални пројекти ученика у облику семи
нарских радова и сл.).
Начин презентовања програма
За све трогодишње, односно четворогодишње стручне шко
ле у којима се физика изучава према минималном плану годину
или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за разли
чита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити
програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике
и захтевима струке). Садржаји су подељени на одређени број те
матских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број
тема.
Програмски садржаји доследно су приказани у форми која за
довољава основне методске захтеве наставе физике:
– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању
нових појмова и формулисању закона.
– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку
тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а тре
ба користити и симулације).
– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и верти
кална).
Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине,
после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних
садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива,
изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово
обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трај
но усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започе
ти обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда
или из основне школе. Тиме се постиже и вертикално повезивање
наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о
овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да су у
физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик

сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се поче
так проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања не
ких претходних.
Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезу
јући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој про
цени.

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да
ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да
одређене чињенице, појмове и принципе (законе) објасни, анали
зира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.
Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и
претходни ниво – обавештеност. Уколико се овде градиво интер
претира, онда се то чини не у форми у којој је било претходно да
то, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано
експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони
огледи и лабораторијске вежбе, односно практични рад ученика).
Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разновр
сних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, приме
ном савремених методичких и дидактичких поступака у наставном
процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно
учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе физике
буду у пуној мери реализовани.
Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у
развијању вештина техничких примена знања, у решавању технич
ких задатака и у приказивању одређених примена физике у свако
дневном животу.
После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је
указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена
одређеним физичко-техничким процесима и променама.
При обради физичких основа енергетике потребно је усмери
ти ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне
енергије.
Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће
основне облике рада са ученицима:
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе
огледе;
2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;
3. лабораторијске вежбе;
4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разу
мевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);
5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.
Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика
наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће
стећи утисак да постоје три различите физике: једна се слуша на
предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се кори
сти у лабораторији.
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у цели
ни, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима
наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика
наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и
методска упутства прилагођена овим специфичностима.

Трећи ниво: примена (П)

Методска упутства за предавања

Нивои образовно-васпитног рада
Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони
број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање
градива и лабораторијске вежбе. То би могао бити „увод” у настав
ни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и
задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално плани
рати број часова обраде, утврђивања... У овом „прелазном перио
ду”, ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у
недостатку стандарда знања корисни ће бити нивои образовно-вас
питних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања поједи
них елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.
Први ниво: обавештеност (О)
Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изи
скује да ученик може да се сети – репродукује оно што је учио:
термине, специфичне чињенице, методе и поступке, опште појмо
ве, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да
градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча,
опише, наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизме
њеном облику.
Други ниво: разумевање (Р)

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да
ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе
(законе), теорије или опште методе примењује у решавању пробле
ма и задатака.
Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решава
њу нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, ре
продуктивном коришћењу у појединим ситуацијама. Примена као
највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна
нивоа – обавештеност и разумевање.
Основни облици наставе и методска упутства
за њихово извођење
Физику је нужно представити ученицима као живу, недовр
шену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не
као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и
модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у са
дашњем времену.
Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална
наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наука
ма, стичу се основе научног погледа на свет. Идеја фундаментал
ности физике у природним наукама и њен значај за технику морају
да доминирају у настави физике.
Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и
категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос
експеримента и теорије, веза физике с осталим наукама, нарочито
с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу фи
зике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се
јављају као последица развијања науке и технике.

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони
огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или
непосредно учествовати у реализацији огледа, а на наставнику је
да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расу
ђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. После тога
наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове пој
мове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се про
ђе кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис
појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се
на презентовање закона у математичкој форми. Оваквим начином
излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније
разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у дру
ги план потисне формализовање усвојеног знања.
Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Настав
ник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално,
у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби усмерава уче
нике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада
треба да примене, упућује их на извођење експеримента који може
довести до решења проблема и слично.
На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични
закон слагања брзина:
– наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише
остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он
мирује, а коси траг када се аутобус креће? Од чега и како зависи
нагиб косог трага?
– наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбе
нику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће
бити посебно тешко будући да имају предзнање из основне школе о
слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;

– наставник тражи да ученици закључе како се, на основу на
ученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да
примене тај закон у конкретном проблему и објасне зашто је траг
кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу
на земљу;
– затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се
могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на зе
мљу (ученици сами треба да предлажу начине мерења)...
На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изу
чавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних
проблема из струке. Тада је неопходна тесна сарадња са колегама
који предају сродне стручне предмете.
Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним
радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима
најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање.
Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност
тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне теме зах
тева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити од
говарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе
тако да сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос,
дати неопходна минимална упутства...
На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици
се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, об
радила појаву радиоактивног распада и закон распада, друга актив
ност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о
неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на интерне
ту симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта
примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литерату
ре коју би им припремио наставник)...
Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и прелама
ње светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и
преламања, друга тоталну рефлексију са примерима примене, тре
ћа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета прела
мање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у упутствима
треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици мо
гу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...
Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, поје
диначно или у паровима, у облику семинарских радова или неких
мањих пројеката.
Методска упутства за решавање задатака
Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене
знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обна
вљање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученич
ких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање
ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности
у раду...
Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физи
ке остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних
(задаци – питања), квантитативних (рачунских), графичких и екс
перименталних задатака.
Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента
учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења
са најсложенијим захтевима, наставник је обавезан да им да од
говарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем
задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој
теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам
решавања датог типа задатака...
Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће,
имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свако
дневном животу. Такође је важно да ученици правилно вреднују до
бијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обрати
ти пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих
ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.
Методска упутства за извођење лабораторијских вежби
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и
организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два
дела а ученици вежбе раде у групама, 2–3 ученика.

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа
упутства.
Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, ме
рења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.
У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици
спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим
деловима апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности ко
јих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при рукова
њу апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл.
Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов
рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.
При обради резултата мерења ученици се придржавају пра
вила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање
заокругљених вредности и грешака мерења (са тим правилима на
ставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упут
ства за вежбе).
Методска упутства за друге облике рада
Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци ко
ји садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и екс
перименталне. Такви домаћи задаци односе се на градиво које
је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са
претходним.
За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и ма
њи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.
Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти
ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о
успешности свог рада.
ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часо
ва предвиђених за израду лабораторијских вежби.
четворогодишње образовање
I разред
Редни број
теме

Наслов теме

Број часова

1

Увод

4

2

Кинематика

14

3

Динамика

19

4

Гравитационо и електрично поље

14

5

Закони одржања

10

6

Молекулска физика

5

Лабораторијске вежбе

8
74

7
Укупно

четворогодишње образовање
II РАЗРЕД
Редни број
теме

Наслов теме

Број часова

1

Магнетно поље

16

2

Осцилације

10

3

Таласи

18

4

Основи квантне физике

8

5

Основи атомске и нуклеарне физике

10

Лабораторијске вежбе

8
70

6
Укупно

ХЕМИЈА
(за све трогодишње и четворогодишње стручне и уметничке
школе у којима се хемија изучава само у првом разреду
са 2 часа недељно)
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије je развој практичне и функционалне
хемијске писмености као оспособљавање за примену хемијских

знања у свакодневном животу и у струци, оспособљавање за реша
вање проблема у новим и непознатим ситуацијама, развој општих
когнитивних и комуникацијских способности и развијање одго
ворног односа према себи, другима и животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску писменост и способност комуникација у
хемији до нивоа практичне и функционалне писмености;
– развију функционални систем хемијског знања као подршке
за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области струке;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– разумеју основе научног метода у хемији;
– разумеју основне хемијске концепте;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионалном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у
свакодневном животу;
– развију осетљивост за проблеме и способност решавања
проблема;
– развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и
позитиван став према учењу;
– развију свест о сопственом знању и потреби за перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ
Врсте супстанци. Грађа атома, атомски и масени број. Хемиј
ски симболи и формуле. Релативна атомска и релативна молекул
ска маса. Хемијске везе (јонска и ковалентна).
Демонстрациони огледи
– састављање модела молекула.
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
Растворљивост. Масени процентни садржај раствора и коли
чинска концентрација раствора.
Демонстрациони огледи
– припремање раствора одређеног масеног процентног садр
жаја и количинске концентрације.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Хемијске реакције (аспекти хемијских реакција: топлотни
ефекти и брзина реакције). Хемијске једначине. Основни типови
хемијских реакција: анализа и синтеза. Повратне хемијске реакци
је. Раствори електролита: киселина, база и соли. pH вредност.
Демонстрациони огледи
– кретање честица као услов за хемијску реакцију: реакција
између гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника;
ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА
Стабилност атома племенитих гасова. Примена племенитих
гасова.
Упоредни преглед и општа својства елемената 17. 16. 15. 14.
13. и 12. групе Периодног система елемената.
Упоредни преглед и општа својства елемената 1. и 2. групе
Периодног система елемената.

Опште карактеристике прелазних метала и њихова примена
у струци.
Својства атома угљеника. Класификација органских једиње
ња. Општа својства органских једињења. Основни типови реакци
ја органских једињења.
Општа својства основних биолошки важних једињења (ами
нокиселина, протеина, угљених хидрата, триацилглицерола, вита
мина) од значаја за струку.
Демонстрациони огледи
– реакција магнезијума и алуминијума са сирћетном киселином;
– дејство сирћетне киселине на предмете од бакра;
– припремање пенушавих освежавајућих пића;
– електролиза цинк-јодида и доказивање скроба раствором јода;
– растварање скроба у топлој и хладној води;
– згрушавање протеина лимунском киселином.
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Загађивање атмосфере, воде и тла. Извори загађивања. Пре
чишћавање. Заштита и одлагање секундарних сировина.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопходно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе
и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегментима наставе.
Садржаји програма хемије су организовани тако да се у пр
вом разреду изучавају садржаји опште, неорганске и органске хе
мије. Хемија као наставни предмет има висок дидактички потен
цијал јер:
– омогућава и олакшава ученицима прелазак са конкретног
на апстрактно мишљење;
– присутност хемије у готово свим сегментима активности
савременог човека чини хемијска знања актуелним и неопходним
за сваког појединца;
– динамика развоја хемије, као и корисност и ризици за дру
штвене заједнице и одрживи развој друштва које она носи, додатно
мотивишу ученике за изучавање хемије.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисци
плина резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања.
Ученици, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су свој
ства супстанци и могућности њихове примене непосредно усло
вљене њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја
и концепата у настави хемије је потребно синхронизовано пред
стављање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу
репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају
већу заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репре
зентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски
експеримент, као примарни извор знања и као основни метод са
знавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим ни
воима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба по
светити прецизности примене хемијског језика (на пример, изводи
се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана
примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може
да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У та
квим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање
целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакције,
хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према потреби кори
стити и инструкције примерене конкретно операционој фази ми
шљења уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања.
Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одр
жања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво

одабраним садржајима са високом информативном вредношћу за
ученике, при чему наставне ситуације треба дизајнирати тако да
мотивишу ученике за њихово изучавање, везујући их за ситуације
из свакодневног живота. У оквиру овог програма ученици треба да
развију практичну и функционалну хемијску писменост, односно
да достигну ниво хемијске писмености који је потребан да особа
у савременим условима нормално функционише у погледу позна
вања хране и исхране, здравља и услова становања у свакодневном
животу. У складу са потребама струке треба обрађивати садржаје о
супстанцама које су у саставу материјала актуелних за струку.
Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање нео
пходних техничко-технолошких знања, највише у домену произ
водње супстанци које се користе у свакодневном животу и матери
јала актуелних за струку. С обзиром да ученици средњошколског
узраста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих
садржаја, треба инсистирати на корисности и ризицима од хемиј
ске производње као и употребе одређених супстанци. При томе
посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и
неопходност перманентног образовања у овој области. Садржаје о
хемијским аспектима заштите животне средине радити у корела
цији са других наставним предметима, пре свега биологијом.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се сле
дећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријента
циони: Основни хемијски појмови (6); Дисперзни системи (4), хе
мијске реакције (9), Хемија елемената и једињења (47); Хемијски
аспекти загађивања животне средине (4).
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(за трогодишње стручне школе које раде
по минималном плану)
Циљ и задаци
Циљ наставе екологијe и заштитe животне средине је да уче
ници развију еколошку и jeзичку писменост, да развију способно
сти, вештине и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да
развију мотивацију за учење и интересовања за екологију као нау
ку уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права буду
ћих генерација на очувану животну средину.
Задаци наставе екологије и заштите животне средине су да
ученици:
– усвоје наставне садржаје екологије и заштите животне сре
дине са научног аспекта као основ за професионални развој и на
ставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност критичког мишљења и решавања про
блема;
– развију способност за писану и вербалну комуникацију на
матерњем језику у екологији као науци;
– развијају функционална знања из екологије и заштите жи
вотне средине;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– разумеју значај биолошке (органске) производње;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, поштовање и чување националне и светске културне баштине,
одговорно коришћење природних ресурса и заштита животиња
њихови приоритетни задаци;
– развију свест о важности здравља и практикују здраве сти
лове живота;

– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I или II РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГИЈЕ
Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације
живог света.
Услови живота и појам еколошких фактора.
Адаптација на различите услове живота. Животна форма: по
јам, примери и класификација.
Животно станиште.
Појам и особине популације.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација и од
носи организама у биоценози.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у еко
систему. Класификација екосистема.
Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Процеси
кружења воде (хидролошки циклус), угљеника, азота, фосфора и
сумпора.
Животне области. Област мора и океана. Област копнених во
да. Сувоземна област живота.
II. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Концепт одрживог развоја.
Еколошке промене у природи под утицајем човека. Проме
не физичких услова средине. Подизање насеља и услови живота у
градовима. Генетички и здравствени ефекти нарушавања и загађи
вања животне средине.
Загађивање и заштита животне средине: појам, извори и вр
сте загађивања животне средине. Ефекти загађивања. Основни пој
мови екотоксикологије. Класификација токсиканата. Врсте и начи
ни тровања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама и
могућност неутрализације штетног деловања токсичних материја.
Загађивање и заштита ваздуха. Извори и класификација зага
ђивача ваздуха. Најзначајнији загађивачи ваздуха (сумпор-диоксид,
водоник-сулфид, угљен-моноксид, оксиди азота, озон, угљоводо
ници, флуориди). Утицај времена и климе на процесе загађивања
ваздуха. Ефекти загађивања ваздуха на живи свет. Ефекти на ма
теријална и културна добра. Мере заштите ваздуха од загађивања.
Загађивање и заштита воде. Врсте и извори загађивања вода.
Физичко и хемијско загађивање вода. Биолошко загађивање вода.
Загађивање мора и океана. Заштита вода од загађивања. Систем
затворених циклуса воде. Пречишћавање отпадних вода. Заштита
вода од термалног загађивања.
Загађивање и заштита земљишта. Извори загађивања земљи
шта. Загађивање земљишта чврстим отпацима. Загађивање зе
мљишта таложењем загађивача из ваздуха. Загађивање земљишта
посредством загађене воде. Загађивање земљишта при пољопри
вредној производњи. Заштита земљишта од загађивања. Обрада
отпадака индустрије. Обрада и депоновање чврстих отпадака из
насеља. Производња уз мању количину отпадака. Производни си
стеми без отпадака.
Загађивање и заштита хране. Извори загађивања хране. Ади
тиви хране. Контаминанти хране. Пестициди. Заштита хране од за
гађивања.
Радиоактивно загађивање и заштита. Извори и врсте радија
ције. Природна и вештачка зрачења. Радиоактивно загађивање во
де и земљишта. Биолошки ефекти зрачења. Радиоактивни отпаци и
проблем њиховог депоновања. Контрола и заштита.
Бука и заштита од буке. Извори буке. Деловање буке на ор
ганизам човека и животиња. Вибрације. Мере заштите од буке и
вибрација.

Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг
систем). Појам и класификација система мониторинга.
Пројектна активност: праћење и разматрање параметара жи
вотне средине на различитим локалитетима.
Уређивање средине и изградња простора. Принципи и мето
де планирања и уређивања простора. Еколошке основе просторног
планирања и уређења простора. Екологија предела.
III. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени
приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема
и предеоних целина.
Национални паркови и природни резервати.
IV. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ
АСПЕКТИ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА.
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику угрожавања непосредне животне средине уз пошто
вање принципа одрживог развоја.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику токсикоманије и болести зависности.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета екологије и заштите
животне средине за образовне профиле у трогодишњим стручним
школама имају општеобразовни и стручни карактер и треба да до
принесу професионалном развоју ученика и формирању њихове
опште културе. Истовремено, структура програма даје основу за
боље разумевање садржаја стручних предмета.
Програм је структуиран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији екологије и заштите животне сре
дине са другим наставним предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја предме
та за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у себи
интегришу различите облике, методе и средства наставног рада и
усклађени су са програмским садржајима, циљевима и задацима
наставе биологије.

За реализацију еколошких садржаја могуће је применити
проблемски, програмирани модел наставе и теренску наставу или
биолошку наставну екскурзију. Предвиђене пројектне активности
је потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат за то
је кабинет. За реализацију програма неопходно је да школа обезбе
ди минимум наставних средстава, што је предвиђено и регулисано
Правилником о нормативу школског простора, опреме и наставних
средстава.
С обзиром на то да се ученици обучавају за професионалну
делатност, потребно је када је год то могуће, наставу изводити и
у објектима изван школског комплекса који се карактеришу дру
штвеним значајем. То могу да буду различити објекти у области
производње (пољопривредна добра, комбинати за производњу
хране и сл.), објекти научног рада (научни институти, експери
ментална пољопривредна добра, експерименталне ветеринарске
институције, мрестилишта...), објекти експонатног карактера (при
родњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, национални
паркови и друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају основне
појмове и принципе екологије и концепта одрживог развоја.
На нивоу разумевања ученици треба да исказују критички од
нос према проблемима загађивања, деградације и заштите живот
не средине, прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права
будућих генерација на очувану животну средину.
На нивоу примене ученици треба да стечена знања из еколо
гије, заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја
примене у решавању проблема из ове области и показују одгово
ран однос према природи, њеној заштити и унапређивању.
Савремени наставни процес захтева од наставника пуну ан
гажованост и перманентан рад на личном стручном усавршавању.
Под тим се подразумева похађање адекватних акредитованих се
минара и праћење савремене научне, стручне и методичке лите
ратуре.
БИОЛОГИЈА
(за четворогодишње стручне школе које раде
по минималном плану)
Циљ и задаци
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, оп
шту научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине
и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију моти
вацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација
на очувану животну средину.
Задаци наставе биологије су да ученици:
– усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као
основ за професионални развој и наставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност логичког, критичког мишљења, закљу
чивања и решавања проблема;
– развију научну писменост, способност за писану и вербалну
комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;

– развијају функционална знања из биологије;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– разумеју значај биолошке (органске) производње;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, поштовање и чување националне и светске културне баштине,
одговорно коришћење природних ресурса и заштита животиња
њихови приоритетни задаци;
– развију свест о важности здравља и практикују здраве сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВИХ БИЋА
Биолошки системи и управљање биолошким системима (ће
лијa, ткива, систем органа, организам).
II. ВИРУСИ
Грађа вируса. Размножавање вируса. Вируси као изазивачи
различитих обољења.
III. БАКТЕРИЈЕ
Опште одлике. Размножавање бактерија. Бактерије као изази
вачи болести. Значај бактерија у индустрији, пољопривреди и ге
нетичком инжењерингу.
IV. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
Хемијски састав ћелије. Органска и неогранска једињења која
учествују у изградњи ћелија.
Грађа ћелије и функција ћелијских органела.
Деобе ћелија, значај ћелијске деобе. Регулација деоба и по
следице неконтролисаних деоба – тумори.
V. МЕТАБОЛИЗАМ
Дефиниција метаболизма и значај за живи свет.
Типови исхране живих бића. Фотосинтеза, њени продукти и
значај за живот на Земљи.
VI. ЖИВОТНИ ФЕНОМЕНИ КОЈИ ПРОИСТИЧУ
ИЗ МЕТАБОЛИЧКИХ ПРОЦЕСА

рада.

Енергетика човечијег организма.
Улога нервног и мишићног система у процесу рада.
Улога кардиоваскуларног и респираторног система у процесу

VII. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАУКЕ О НАСЛЕЂИВАЊУ
Молекулске основе наслеђивања.
Гени.
Основна правила наслеђивања.
Извори генетичке варијабилности.
VIII. ГЕНЕТИКА ЧОВЕКА
Хромозоми човека. Детерминација пола човека. Промене у
броју полних хромозома и генетичком материјалу.
Последице укрштања у блиском сродству.
Генетичко саветовање: рано откривање наследних болести
као битан социјални фактор.

Генетичка условљеност понашања људи (интелигенција, мен
тални поремећаји).
Генетички инжењеринг и значај за човека (синтеза природног
инсулина, интерферон и др).
Планирање потомства. Значај планирања потомства.
IX. ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
1. Основни појмови и принципи екологије
Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације
живог света.
Услови живота и појам еколошких фактора.
Адаптација на различите услове живота. Животна форма: по
јам, примери и класификација.
Животно станиште.
Појам и особине популације.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација и од
носи организама у биоценози.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у еко
систему. Класификација екосистема.
Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Процеси
кружења воде (хидролошки циклус), угљеника, азота, фосфора и
сумпора.
Животне области. Област мора и океана. Област копнених во
да. Сувоземна област живота.
2. Заштита и унапређивање животне средине и одрживи развој
Концепт одрживог развоја.
Еколошке промене у природи под утицајем човека. Проме
не физичких услова средине. Подизање насеља и услови живота у
градовима. Генетички и здравствени ефекти нарушавања и загађи
вања животне средине.
Загађивање и заштита животне средине: појам, извори и вр
сте загађивања животне средине. Ефекти загађивања. Основни пој
мови екотоксикологије. Класификација токсиканата. Врсте и начи
ни тровања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама и
могућност неутрализације штетног деловања токсичних материја.
Загађивање и заштита ваздуха. Извори и класификација зага
ђивача ваздуха. Најзначајнији загађивачи ваздуха. Ефекти загађи
вања ваздуха на живи свет и материјална и културна добра. Мере
заштите ваздуха од загађивања.
Загађивање и заштита воде. Врсте и извори загађивања вода.
Физичко и хемијско загађивање вода. Биолошко загађивање вода.
Загађивање мора и океана. Заштита вода од загађивања. Систем
затворених циклуса воде. Пречишћавање отпадних вода. Заштита
вода од термалног загађивања.
Загађивање и заштита земљишта. Извори загађивања земљи
шта. Загађивање земљишта чврстим отпацима. Загађивање зе
мљишта таложењем загађивача из ваздуха. Загађивање земљишта
посредством загађене воде. Загађивање земљишта при пољопри
вредној производњи. Заштита земљишта од загађивања. Обрада
отпадака индустрије. Обрада и депоновање чврстих отпадака из
насеља. Производња уз мању количину отпадака. Производни си
стеми без отпадака.
Загађивање и заштита хране. Извори загађивања хране. Ади
тиви хране. Контаминанти хране. Пестициди. Заштита хране од за
гађивања.
Радиоактивно загађивање и заштита. Извори и врсте радија
ције. Природна и вештачка зрачења. Радиоактивно загађивање во
де и земљишта. Биолошки ефекти зрачења. Радиоактивни отпаци и
проблем њиховог депоновања. Контрола и заштита.
Бука и заштита од буке. Извори буке. Деловање буке на ор
ганизам човека и животиња. Вибрације. Мере заштите од буке и
вибрација.
Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг
систем). Појам и класификација система мониторинга.
Пројектна активност: праћење и разматрање параметара жи
вотне средине на различитим локалитетима.

Уређивање средине и изградња простора. Принципи и мето
де планирања и уређивања простора. Еколошке основе просторног
планирања и уређења простора. Екологија предела.
3. Заштита природе
Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени
приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема
и предеоних целина.
Национали паркови и природни резервати.
X. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ
АСПЕКТИ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА.
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику угрожавања непосредне животне средине уз пошто
вање принципа одрживог развоја.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику токсикоманије и болести зависности.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета биологије за образов
не профиле у четворогодишњим стручним школама имају опште
образовни и стручни карактер и треба да допринесу формирању
опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Исто
времено, структура програма даје основу за боље разумевање са
држаја стручних предмета.
Програм је структуиран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним
предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологи
је за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се
реализују превасходно применом:
– природних наставних средстава (препарован ботанички и
зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фикса
тиву, скелети и њихови делови, палеонтолошке збирке...);
– активних наставних облика (рад у пару – кооперативни рад,
рад у групи);
– активних наставних метода (метода демонстрације, метода
илустрације, метода практичних и лабораторијских радова).

Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у се
би интегришу различите облике, методе и средства наставног рада,
који су у складу са програмским садржајима, циљевима и задаци
ма наставе биологије.
Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких
програмских садржаја (систематика и филогенија организама) при
менити егземпларни модел наставе. Уколико су у питању еколошки
садржаји, онда је могуће применити проблемски, програмирани мо
дел наставе и теренску наставу или биолошку наставну екскурзију и
различите пројектне активности. Предвиђене пројектне активности
је потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат
за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопходно је
да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је предви
ђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора,
опреме и наставних средстава..
С обзиром на то да се ученици превасходно обучавају за про
фесионалну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/
школску праксу изводити у привредним објектима (изван школ
ског комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринар
ска струка, онда се настава може реализовати у различитим објек
тима у области производње (пољопривредна добра, комбинати за
производњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти,
експериментална пољопривредна добра, експерименталне ветери
нарске институције, мрестилишта...), објекти експонатног каракте
ра (природњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, наци
онални паркови и друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сирови
нама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. Та
кође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и
развоја сопствене радне културе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште
карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести;
грађу ћелије и процесе у њој, биологију развића, принципе гене
тике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној
заштити и унапређивању.
На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају
грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене
који проистичу из тих процеса, да исказују критички однос према
проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине,
прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих ге
нерација на очувану животну средину. Такође је потребно да раз
умеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате
значај бактерија у индустрији, пољопривреди, медицини, шумар
ству и генетичком инжењерингу.
На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу
грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину жи
вотних феномена и да стечена знања из екологије, заштите, уна
пређивања животне средине и одрживог развоја примене у реша
вању проблема из ове области.
Савремени наставни процес биологије захтева од наставника
пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавр
шавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитова
них семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и
методичке литературе.
УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА
(за све образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег
образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставе овог предмета је стицање елементарне политич
ке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина,
његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.

Задаци наставе предмета устав и права грађана су да ученици:
– проуче све релевантне појмове устава, закона, других прав
них феномена, политичких институција и уставних принципа који
су обухваћени садржином предмета;
– упознају уставна права и уставом и законима предвиђене
инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу,
тј. у вршењу власти и политичком животу уопште – почев од избо
ра, гласања на референдуму итд.;
– стекну општу представу о уређењу Републике Србије;
– усвоје вредности на којима се заснивају људска права и де
мократско друштво;
– развију спремност да делују у духу поштовања демократ
ских вредности;
– разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и
потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
– узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузи
мају одговорност за личне одлуке;
– унапреде способности за прикупљање, анализу, организа
цију, критичку процену, примену и преношење информација из
различитих извора релевантних за живот у демократском друштву;
– унапреде способност исказивања сопственог става уз кори
шћење аргумената.
II, III или IV РАЗРЕД
(1 час недељно)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
– Обележја Устава Републике Србије од 2006.
– Принцип уставности и законитости
– Уставни суд
– Судови у Републици Србији
2. ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
– Сувереност народа и сувереност грађана
– Облици непосредне демократије
– Вишестраначки систем
– Избори
– Највиши органи државне власти у Републици Србији (На
родна скупштина, Влада, председник Републике)
3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
– Лична права
– Политичка права
– Економска и социјална права
– Права припадника националних мањина
– Заштита уставом гарантованих права и слобода
4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
– Уставна историја Србије
– Територијална аутономија у Републици Србији
– Локална самоуправа у Републици Србији
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазиште у изради концепције садржаја наставног предме
та Устав и права грађана заснива се на потреби да ученици схва
те значај уставности као историјског, цивилизацијског достигнућа
у процесу демократизације власти и ограничавања бирократске и
апсолутистичке тенденције у развоју државе и у оквиру тога, да
упознају уставно уређење Републике Србије.
У реализацији садржаја програма треба настојати да се код
ученика развија критички однос према постојећем и способ
ност препознавања правних цивилизацијских вредности, као и

спремност за активно учествовање у политичком животу земље у
којој живи.
Неопходно је успоставити добру корелацију са наставом
историје, социологије и другим друштвеним наукама ради све
странијег сагледавања проблема и настојања да се непотребно не
понавља, али и да стицање потребних појмова буде што потпуније
са аспекта социолошког, онтолошког, гносеолошког уз коришћење
свих могућности сазнања материјалне истине.
При излагању садржаја сваког поглавља треба поћи од тео
ријских анализа основних појмова, постојећих решења у пракси
напредних демократских земаља садашњег стања и краћег исто
ријског развоја у Републици Србији.
Изучавање устава и правне државе у Републици Србији под
разумева да ученици упознају настанак и значења уставности у
напредним демократским земљама у свету, остваривање принципа
уставности и законитости. Посебну пажњу треба посветити устав
ном судству у Републици Србији, судовима и јавном тужилаштву.
У оквиру друге тематске целине уводно излагање треба по
светити утврђивању и сагледавању појма суверености народа и, у
том контексту, месту, улози и праву грађана да учествују у оства
ривању народног суверенитета. Анализа облика непосредне демо
кратије и избора (изборног механизма) управо треба да укажу на
улогу грађана и начине остваривања народног суверенитета. По
себну пажњу треба посветити стварном демократском значењу
вишестраначког система. На крају би требало објаснити положај
и улогу највиших органа државне власти у Републици Србији (На
родна скупштина, Влада, председник Републике).
Поред упознавања ученика са свим политичким, личним, еко
номским и другим слободама и правима треба посебно објаснити
начин на који се грађанин штити од власти и коме се при том обра
тити. При обради ових садржаја обавезно навести и неколико кон
кретних примера из праксе. Упоредном анализом међународних
конвенција и декларација и позитивно-правно признатих слобода
и права грађана одређене државе ученици могу и да самостално
закључују о степену заштите људских слобода и права грађана од
ређене државе и других лица (странци, лица без држављанства,
апатриди). Скренути пажњу и на мере које се предузимају према
државама које не поштују људска права и слободе.
У изучавању традиције уставности у Републици Србији треба
указати на карактеристична обележја развоја уставности у српској др
жави, доношење првих устава у Србији и њихов значај, као и на са
дашње стање. Упоредити са неким земљама света, посебно Европе.
Треба објаснити основна обележја територијалне аутономије уопште
и у Републици Србији. Најзад, треба посветити одређену пажњу пој
му локалне самоуправе и локалној самоуправи у Републици Србији.
С обзиром на природу овог предмета, садржај програма, циљ
и задатке, рад наставника не сме да се своди на предавања „ex cate
dra” већ наставу треба поставити проблемски, уз максимално акти
вирање ученика, вођењем дијалога, постављањем питања, траже
њем компарација коришћењем текстова из докумената, навођењем
примера из живота. У настави се морају користити, поред текстова
из докумената (уставне одредбе, поједине одредбе из конвенција и
декларација), шеме, графикони, слајдови и одговарајући филмови.
Потребно је избећи идеолошку индоктринацију ученика, не глори
фиковати нека постојећа решења, већ развијати критички и креати
ван однос ученика уз прихватање оних вредности које представља
ју врхунску цивилизацијску тековину.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
(за све образовне профиле трогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање ве
штинама, формирање ставова и система вредности допринесе
оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован
живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном
на основним људским вредностима, поштовању људских и грађан
ских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност
и брига за друге.

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
– стекну знања о функционисању демократски уређеног дру
штва, улози грађанина, документима и институцијама које допри
носе владавини права;
– усвоје вредности на којима се заснивају људска права и де
мократско друштво;
– развију спремност да делују у духу поштовања демократ
ских вредности;
– јачају осећање самопоштовања, личног и групног иденти
тета;
– разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и
потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
– јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминаци
је, стереотипа и предрасуда;
– разумеју значај сарадње и заједништва за добробит поје
динца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног
одлучивања;
– узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузи
мају одговорност за личне одлуке;
– овладају вештинама успешне комуникације и примењују их
у свакодневном животу;
– разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике кон
структивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном жи
воту;
– унапреде способности за прикупљање, анализу, организа
цију, критичку процену, примену и преношење информација из
различитих извора релевантних за живот у демократском друштву;
– унапреде способност исказивања сопственог става уз кори
шћење аргумената;
– унапреде способности планирања личног и професионал
ног развоја.
I РАЗРЕД
(1 час недељно, 37 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са про
грамом и начином рада.
1. Ја, ми и други
Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо
према себи другим људима и групама, личног и групних иденти
тета, развијања самопоштовања и разумевања и уважавања других.
– Лични идентитет. Израђујући „лични грб” и међусобним
поређењем, ученици јачају самопоштовање, боље се упознају и и
подстичу да препознају и цене своје позитивне особине.
– Откривање и уважавање разлика. Кроз активности по
ређења по различитим критеријума ученицима се омогућава да
упознају себе и друге, открију и прихвате постојеће сличности и
разлике, као и да сагледају сложеност и међусобна преклапања
властитих групних идентитета.
– Групна припадност. Кроз израду и поређење „породичних
стабала” или породичних албума и дискусију о различитим гру
пама/удружењима којима ученици припадају ученици се уводе у
проблематику личног и групног идентитета и њихових међусоб
них односа.
– Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и ту
ђе групе откривају се и анализирају тенденције упрошћеног опа
жања и фаворизовања властите групе, као и неоправданог негатив
ног опажања туђих група.
– Толеранција и дискриминација. Помоћу игре улога де
монстрира се да су предрасуде и стереотипи које имамо према по
јединим групама људи један од узрока дискриминаторског пона
шања и да толеранција није увек позитивна.
Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа,
предрасуда и дискриминаторског понашања у школи, уџбеничкој и
другој литератури, штампи, на ТВ и радију и приказују их на часу.

2. Комуникација у групи
Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саоп
штавања мишљења и комуникацијом са другима: посебно поступ
цима и вештинама ненасилне комуникације.
– Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава ва
жност заступања властитих потреба и права на јасан и неагресиван
начин. У малим групама ученици испробавају овакав самопоуздан
начин реаговања у неколико свакодневних ситуација.
– Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна ин
формација ланчано преноси од једног до другог ученика, демонстри
рају се начини искривљавања порука, тј. шумови у комуникацији и
указује на важност добре комуникације за међусобно разумевање.
– Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз ис
куство лоше комуникације изазване неслушањем, сагледавају раз
логе који могу стајати у основи неслушања, а затим говоре о при
мерима доброг и лошег споразумевања из властитог искуства.
– Активно слушање. Ученици се упознају са различитим
техникама активног слушања као начинима на који се може по
бољшати узајамна комуникација и те технике испробавају у кра
ћим симулацијама.
– Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефек
ти оптужујућих и неоптужујућих порука и важност заступања вла
ститих потреба и права на јасан и неагресиван начин а затим се
модел неоптужујућих порука увежбава кроз примену на ситуације
из властитог живота.
– Изражавање мишљења. Настављајући започет дијалог су
протстављених мишљења на примерима ситуација из породичног
и школског живота, ученици стичу знања о праву на слободно из
ражавање мишљења и вежбају да своје мишљење образложе.
– Вођење дебате и дијалога. Пошто се контрастирају ка
рактеристике дијалога и дебате као различитих комуникацијских
образаца, ученици се упознају са уобичајеном процедуром при
премања за дебату и изводе дебату на неку тему везану за комуни
кацију у њиховом искуству.
3. Односи у групи/заједници
Ова тематска целина бави се проблематиком два основна ти
па односа у људским групама и заједницама: сарадњом и сукобима,
односно развијањем способности, вештина и изграђивањем сазнања
и ставова који воде остваривању солидарности, заједништва, разу
мевања, сарадње и мира међу појединцима, групама и заједницама
људи, са једне стране и смањењу насиља, избегавању и ненасилном
решавању сукоба и неспоразума међу људима, са друге стране.
Сарадња и заједништво
– Сарадња. На примерима групног цртања и анализе оног
што воле да раде, ученици увиђају личне и друштвене разлоге за
сарадњу и заједништво и разматрају претпоставке за остваривање
сарадње.
– Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства
у раду на претходним часовима, ученици се упознају са одликама
тимског рада и анализирају улоге које су имали у групном раду.
– Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим
начинима доношења одлука у групи и анализирају њихове предно
сти и недостатке
– Учешће младих: „Лествица партиципације”. Ученици се
упознају са различитим могућим степенима учешћа деце у акци
јама или активностима (од „квази учешћа” до дечјег самосталног
избора и извођења акција), анализирају факторе од којих зависи
могући степен активне партиципације и значај који она има за раз
вој личности и остваривање права.
– Радити заједно. На примеру симулације једне школске си
туације ученици се вежбају у сарадничком понашању, толеранцији
и преузимању одговорности.
Решавање сукоба
– Динамика и исходи сукоба. Вежба у којој ученици пролазе
кроз искуство конфликта треба да послужи као подлога за разговор

о улози претпоставки и очекивању у ситуацији сукоба, динамици
конфликта и његовим могућим исходима.
– Стилови поступања у конфликтима I II. Пошто добију
краћи опис узрасно прилагођене ситуације конфликта, ученици у
малим групама разматрају могуће поступке страна у конфликту и
дискутују од чега зависи како ће се поступати у конфликту.
– Сагледавање проблема из различитих углова. Ученици
ма се предочавају примери различитих конфликтних ситуација, а
њихов задатак је да кроз заузимање позиције сваке од страна у кон
фликту и замишљање њихових потреба сагледају како изгледа кон
фликт посматран из различитих перспектива.
– Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене
у причама ученици се вежбају у налажењу интегративних решења,
у којима нема победника и поражених већ све стране у конфликту
успевају да задовоље своје потребе.
– Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између
две групе од ученика се тражи да путем преговарања постигну до
говор користећи претходно стечена знања и вештине.
– Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче
да се пружањем и прихватањем извињења може избећи да неспо
разуми прерасту у сукобе.
– Посредовање. Ученици се упознају са основним идејама,
сврхом и поступком посредовања у сукобима и неспоразумима и
испробавају стечена знања у једној ситуацији симулиране свађе
међу друговим.
Насиље и мир:
– Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и раз
врставање прикупљених примера (из штампе, ТВ емисија, филмо
ва) ученици уочавају различите врсте насиља (како оне видљиве
тако и прикривене), стичу свест да насиље постоји у свим сферама
друштва и да у свести већине постоје стереотипи о томе ко су на
силници.
– Вршњачко насиље I II. Кроз анализу различитих ситуаци
ја ученици развијају осетљивост за препознавање насиља међу вр
шњацима, осећање личне одговорности и спремност на пружање
помоћи жртви насиља..
– Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из сва
кодневног живота у школи (вербална агресија ученика, омалова
жавање ученика...) ученици се доводе до сазнања да они могу да
буду: и жртве насиља и насилници али и борци против насиља у
школи.
– Постизање мира I II. На основу анализе мишљења научни
ка о насиљу и људској природи („Севиљска изјава”), мисли о миру
мислилаца из различитих култура и приказе ликова неких од доса
дашњих добитника Нобелове награде за мир, ученици продубљују
своје разумевање мира и претпоставки за очување и постизање мира.
Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и
евалуација наставе целог предмета: ученици сами процењују која
до сада стечена знања и вештине сматрају корисним и употребљи
вим ван учионице.
II РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)

рада.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Уводни час – Упознавање са садржајем предмета и начином

Права и одговорности

2. Врсте права и односи међу правима
– Врсте права
– Односи међу правима
– Сукоб права
– Дечја и људска права
– Задаци за вежбање Познавање Конвенције и заступљеност
права штампи
3. Права и одговорности
– Одговорности одраслих I II
– Одговорности деце
– Задаци за вежбање: Права и правила у учионици II
4. Кршење и заштита права
– Кршење права детета
– Заштита права детета
5. Планирање и извођење акција (у школи или локалној
средини) у корист права
– Сагледавање промена
– Партиципација у школи I и II
– Избор проблема I и II
– Како решити проблем I и I
– Израда плана акције I и II
– Анализа могућих ефеката акције
– Приказ и анализа групних радова
– Планирање и извођење акције – акција по избору ученика
– Завршни анализа акција/планова и резимирање и евалуаци
ја наставе целог предмета.
III РАЗРЕД
(1 час недељно, 36 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада
I. Демократија и политика
Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демо
кратије и политике, као предусловима политичке партиципације
грађана. Обрађују се механизми функционисања и институције
демократије, као и начини контроле и ограничења власти у демо
кратском поретку.
II. Грађанин и друштво
Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама и
вредностима грађанског друштва. Централне теме су: однос држа
ве и грађанског друштва, појам грађанина и значај и начин његовог
учествовања у политици.
III. Грађанска и политичка права и право на грађанску
иницијативу
Уводни део ове целине посвећен је појму и култури људских
права, као и улози грађана и залагању за остваривање ових права.
Детаљније се обрађују право на грађанску иницијативу које омогу
ћава партиципацију грађана у процесу доношења одлука и право
на самоорганизовање грађана, кроз које се ученици упознају с уло
гом невладиних организација.

1. Основни појмови

IV. Планирање конкретне акције

– Потребе и права
– Права и правила у учионици
– Права и закони
– Међународни документи о заштити права: Универзална де
кларација о људским правима и Конвенција о правима детета...
– Права и вредности

Последња тематска целина пружа ученицима основна знања
и вештине које су неопходне за решавање њима важних и блиских
проблема, кроз реализацију конкретних локалних акција. На овај
начин ученици имају прилике да сами узму активно учешће при
мењујући претходно стечена знања. У оквиру ове целине, предви
ђене су јавне презентације нацрта акција и резултата у школи.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су ње
гов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање,
разумевање, опште когнитивне вештине и способности), психо-со
цијалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности)
и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је
могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан
начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и
појава. Формирање ставова и вредности, као и овладавање вешти
нама, захтева дужи временски период, више прилика за активно
сти ученика које воде разумевању сложених феномена и практико
вању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности
које се дешавају на часовима грађанског васпитања.
Уз садржај програма није наведен препоручени број часова
по темама и наставници имају слободу у планирању којим редо
следом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то ради
ти, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују
и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.
Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на ко
ји се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру
одговарајућих метода и техника рада са ученицима. Дискусије,
дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице,
демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема
речника, анализа медијских информација, истраживање и анали
за добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање
кампање, покретање акција су само неке од активности које су
погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих
активности (по организацији или трајању) постигнути резултати
нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла орга
низација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање те
шкоћа, идентификација могућих помагача, овладавање вештином
представљања постигнутог, размена искуства између група и дру
го. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси
остварењу задатака.
Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају про
дукти ученичких активности који могу бити различите врсте као
што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази ре
зултата истраживања и друго. Они се могу користи при интегра
цији или рекапитулацији пређених садржаја, процени напредова
ња ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради.
Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у
холу школе, у школским новинама, сајту школе, у раду ученичког
парламента, у локалној заједници или локалним медијима.
Како реализација програма треба да се одвија у складу са
принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са стал
ним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста
прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике
представља потреба за припремом стално нових, актуелних мате
ријала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима
предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с
тим да треба оспособити и охрабривати ученике да и сами пронала
зе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући
филмови (изабрани делови) посебно су погодни за предмет грађан
ско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли,
осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође
треба укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици
комуникације који су блиски младима и на којима се могу препо
знати и анализирати многи проблеми живота у савременом свету.
Због специфичног статуса предмета, односно могућности да
га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису по
хађали у претходним разредима, за очекивати је да у свакој групи
постоје ученици са различитим искуством у области грађанског
васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и
сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују уче
ници у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна
основа за планирање реализације наставе за сваку конкретну гру
пу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реали
зацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у
групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих

посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различи
те начине, а посебно кроз вршњачко подучавање.
У реализацији овог програма наставници пружају информа
ције, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности,
креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну инфор
мацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставни
ци у свом раду могу користити постојеће приручнике грађанског
васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за обра
зовање за демократију и грађанско друштво као и специјализова
не сајтове на којима се могу наћи одговарајући текстови, примери,
идеје за активности.
Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где до
минира поверење, поштовање различитости, међусобно уважава
ње, конструктивна комуникација, демократске процедуре. Настав
ник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и
на тај начин доприноси остварењу циља предмета.
За подстицање ученичких активности изузетно су важна пи
тања која им се постављају. Она би требало да буду унапред при
премљена, са свешћу шта се њима жели постићи у односу на за
датке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по
тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.
Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарају
ћом повратном информацијом од стране наставника, као и других
ученика. Повратна информација може бити и ново питање, пара
фразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задата
ка, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације
за предмет.
Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проце
ном нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се про
цењивати његов даљи ток напредовања. Свака активност је добра
прилика за процену напредовања и давање повратне информације,
а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењи
вању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују
сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напре
дак других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.
Садржај грађанског васпитања је природно повезан са неким
наставним предметима које ученици изучавају и добро је стално
указивати на те везе и по потреби и могућностима организовати
заједничке тематске часове.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
(за образовне профиле четворогодишњег образовања
у свим подручјима рада)
Циљ и задаци
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање ве
штинама, формирање ставова и система вредности допринесе
оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован
живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном
на основним људским вредностима, поштовању људских и грађан
ских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност
и брига за друге.
Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
– стекну знања о функционисању демократски уређеног дру
штва, улози грађанина, документима и институцијама које допри
носе владавини права;
– усвоје вредности на којима се заснивају људска права и де
мократско друштво;
– развију спремност да делују у духу поштовања демократ
ских вредности;
– јачају осећање самопоштовања, личног и групног иденти
тета;
– разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и
потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
– јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминаци
је, стереотипа и предрасуда;
– разумеју значај сарадње и заједништва за добробит поје
динца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног
одлучивања;

– узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузи
мају одговорност за личне одлуке;
– овладају вештинама успешне комуникације и примењују их
у свакодневном животу;
– разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике кон
структивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном жи
воту;
– унапреде способности за прикупљање, анализу, организа
цију, критичку процену, примену и преношење информација из
различитих извора релевантних за живот у демократском друштву;
– унапреде способност исказивања сопственог става уз кори
шћење аргумената;
– унапреде способности планирања личног и професионал
ног развоја.
I РАЗРЕД
(1 час недељно, 37 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са про
грамом и начином рада.
1. Ја, ми и други
Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо
према себи другим људима и групама, личног и групних иденти
тета, развијања самопоштовања и разумевања и уважавања других.
– Лични идентитет. Израђујући „лични грб” и међусобним
поређењем, ученици јачају самопоштовање, боље се упознају и и
подстичу да препознају и цене своје позитивне особине.
– Откривање и уважавање разлика. Кроз активности по
ређења по различитим критеријума ученицима се омогућава да
упознају себе и друге, открију и прихвате постојеће сличности и
разлике, као и да сагледају сложеност и међусобна преклапања
властитих групних идентитета.
– Групна припадност. Кроз израду и поређење „породичних
стабала” или породичних албума и дискусију о различитим гру
пама/удружењима којима ученици припадају ученици се уводе у
проблематику личног и групног идентитета и њихових међусоб
них односа.
– Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и ту
ђе групе откривају се и анализирају тенденције упрошћеног опа
жања и фаворизовања властите групе, као и неоправданог негатив
ног опажања туђих група.
– Толеранција и дискриминација. Помоћу игре улога де
монстрира се да су предрасуде и стереотипи које имамо према по
јединим групама људи један од узрока дискриминаторског пона
шања и да толеранција није увек позитивна.
Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа,
предрасуда и дискриминаторског понашања у школи, уџбеничкој и
другој литератури, штампи, на ТВ и радију и приказују их на часу.
2. Комуникација у групи
Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саоп
штавања мишљења и комуникацијом са другима: посебно поступ
цима и вештинама ненасилне комуникације.
– Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава ва
жност заступања властитих потреба и права на јасан и неагресиван
начин. У малим групама ученици испробавају овакав самопоуздан
начин реаговања у неколико свакодневних ситуација.
– Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна
информација ланчано преноси од једног до другог ученика, демон
стрирају се начини искривљавања порука, тј. шумови у комуника
цији и указује на важност добре комуникације за међусобно разу
мевање.
– Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз ис
куство лоше комуникације изазване неслушањем, сагледавају раз
логе који могу стајати у основи неслушања, а затим говоре о при
мерима доброг и лошег споразумавања из властитог искуства.

– Активно слушање. Ученици се упознају са различитим
техникама активног слушања као начинима на који се може по
бољшати узајамна комуникација и те технике испробавају у кра
ћим симулацијама.
– Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефек
ти оптужујућих и неоптужујућих порука и важност заступања вла
ститих потреба и права на јасан и неагресиван начин а затим се
модел неоптужујућих порука увежбава кроз примену на ситуације
из властитог живота.
– Изражавање мишљења. Настављајући започет дијалог су
протстављених мишљења на примерима ситуација из породичног
и школског живота, ученици стичу знања о праву на слободно из
ражавање мишљења и вежбају да своје мишљење образложе.
– Вођење дебате и дијалога. Пошто се контрастирају ка
рактеристике дијалога и дебате као различитих комуникацијских
образаца, ученици се упознају са уобичајеном процедуром при
премања за дебату и изводе дебату на неку тему везану за комуни
кацију у њиховом искуству.
3. Односи у групи/заједници
Ова тематска целина бави се проблематиком два основна ти
па односа у људским групама и заједницама: сарадњом и сукоби
ма, односно развијањем способности, вештина и изграђивањем
сазнања и ставова који воде остваривању солидарности, заједни
штва, разумевања, сарадње и мира међу појединцима, групама и
заједницама људи, са једне стране и смањењу насиља, избегава
њу и ненасилном решавању сукоба и неспоразума међу људима, са
друге стране.
Сарадња и заједништво
– Сарадња. На примерима групног цртања и анализе оног
што воле да раде, ученици увиђају личне и друштвене разлоге за
сарадњу и заједништво и разматрају претпоставке за остваривање
сарадње.
– Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства
у раду на претходним часовима, ученици се упознају са одликама
тимског рада и анализирају улоге које су имали у групном раду.
– Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим
начинима доношења одлука у групи и анализирају њихове предно
сти и недостатке
– Учешће младих: „Лествица партиципације”. Ученици се
упознају са различитим могућим степенима учешћа деце у акци
јама или активностима (од „квази учешћа” до дечјег самосталног
избора и извођења акција), анализирају факторе од којих зависи
могући степен активне партиципације и значај који она има за раз
вој личности и остваривање права.
– Радити заједно. На примеру симулације једне школске си
туације ученици се вежбају у сарадничком понашању, толеранцији
и преузимању одговорности.
Решавање сукоба
– Динамика и исходи сукоба. Вежба у којој ученици пролазе
кроз искуство конфликта треба да послужи као подлога за разго
вор о улози претпоставки и очекивању у ситуацији сукоба, дина
мици конфликта и његовим могућим исходима.
– Стилови поступања у конфликтима I II. Пошто добију
краћи опис узрасно прилагођене ситуације конфликта, ученици у
малим групама разматрају могуће поступке страна у конфликту и
дискутују од чега зависи како ће се поступати у конфликту.
– Сагледавање проблема из различитих углова. Ученици
ма се предочавају примери различитих конфликтних ситуација, а
њихов задатак је да кроз заузимање позиције сваке од страна у кон
фликту и замишљање њихових потреба сагледају како изгледа кон
фликт посматран из различитих перспектива.
– Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене
у причама ученици се вежбају у налажењу интегративних решења,
у којима нема победника и поражених већ све стране у конфликту
успевају да задовоље своје потребе.

– Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између
две групе од ученика се тражи да путем преговарања постигну до
говор користећи претходно стечена знања и вештине.
– Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче
да се пружањем и прихватањем извињења може избећи да неспо
разуми прерасту у сукобе.
– Посредовање. Ученици се упознају са основним идејама,
сврхом и поступком посредовања у сукобима и неспоразумима и
испробавају стечена знања у једној ситуацији симулиране свађе
међу друговим.
Насиље и мир:
– Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и раз
врставање прикупљених примера (из штампе, ТВ емисија, филмо
ва) ученици уочавају различите врсте насиља (како оне видљиве
тако и прикривене), стичу свест да насиље постоји у свим сферама
друштва и да у свести већине постоје стереотипи о томе ко су на
силници.
– Вршњачко насиље I II. Кроз анализу различитих ситуаци
ја ученици развијају осетљивост за препознавање насиља међу вр
шњацима, осећање личне одговорности и спремност на пружање
помоћи жртви насиља..
– Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из сва
кодневног живота у школи (вербална агресија ученика, омалова
жавање ученика...) ученици се доводе до сазнања да они могу да
буду: и жртве насиља и насилници али и борци против насиља у
школи.
– Постизање мира I II. На основу анализе мишљења научни
ка о насиљу и људској природи („Севиљска изјава”), мисли о миру
мислилаца из различитих култура и приказе ликова неких од доса
дашњих добитника Нобелове награде за мир, ученици продубљу
ју своје разумевање мира и претпоставки за очување и постизање
мира.
Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и
евалуација наставе целог предмета: ученици сами процењују која
до сада стечена знања и вештине сматрају корисним и употребљи
вим ван учионице.
II РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
рада.

Уводни час – Упознавање са садржајем предмета и начином

Права и одговорности
1. Основни појмови
– Потребе и права
– Права и правила у учионици
– Права и закони
– Међународни документи о заштити права: Универзална де
кларација о људским правима и Конвенција о правима детета...
– Права и вредности
2. Врсте права и односи међу правима

4. Кршење и заштита права
– Кршење права детета
– Заштита права детета
5. Планирање и извођење акција (у школи или локалној
средини) у корист права
– Сагледавање промена
– Партиципација у школи I и II
– Избор проблема I и II
– Како решити проблем I и I
– Израда плана акције I и II
– Анализа могућих ефеката акције
– Приказ и анализа групних радова
– Планирање и извођење акције – акција по избору ученика
– Завршни анализа акција/планова и резимирање и евалуаци
ја наставе целог предмета.
III РАЗРЕД
(1 час недељно, 36 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада
I. Демократија и политика
Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демо
кратије и политике, као предусловима политичке партиципације
грађана. Обрађују се механизми функционисања и институције
демократије, као и начини контроле и ограничења власти у демо
кратском поретку.
II. Грађанин и друштво
Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама и
вредностима грађанског друштва. Централне теме су: однос држа
ве и грађанског друштва, појам грађанина и значај и начин његовог
учествовања у политици.
III. Грађанска и политичка права и право на грађанску
иницијативу
Уводни део ове целине посвећен је појму и култури људских
права, као и улози грађана и залагању за остваривање ових права.
Детаљније се обрађују право на грађанску иницијативу које омогу
ћава партиципацију грађана у процесу доношења одлука и право
на самоорганизовање грађана, кроз које се ученици упознају с уло
гом невладиних организација.
IV. Планирање конкретне акције
Последња тематска целина пружа ученицима основна знања
и вештине које су неопходне за решавање њима важних и блиских
проблема, кроз реализацију конкретних локалних акција. На овај
начин ученици имају прилике да сами узму активно учешће при
мењујући претходно стечена знања. У оквиру ове целине, предви
ђене су јавне презентације нацрта акција и резултата у школи.
IV РАЗРЕД
(1 час недељно, 32 часa годишње)

– Врсте права
– Односи међу правима
– Сукоб права
– Дечја и људска права
– Задаци за вежбање Познавање Конвенције и заступљеност
права штампи

I. Тема: Права и слободе – право на слободан приступ ин
формацијама и социјално економска права.

3. Права и одговорности

II. Тема: Свет информација

– Одговорности одраслих I II
– Одговорности деце
– Задаци за вежбање: Права и правила у учионици II

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада

– упознавање са изворима информација
– појам јавне информације, приступ информацијама – основ
на правила и ограничења

– заштита права на информисање – улога повереника
– процедура подношења захтева за приступ информацијама
– медији као извор информација – питање веродостојности
– разумевање и тумачење медијских порука
– механизми медијске манипулације
– утицај тачке гледишта на објективност информација
– селекција информација:објективност као одговорност
– улога медија у савременом друштву
III. Тема: Свет професионалног образовања и рада
– планирање каријере и улазак у свет рада
– самопроцена и вештина представљања личних карактери
стика од значаја за даље професионално образовање и рад
– разговор са послодавцем
– тражење информација значајних за професионално образо
вање и тражење посла.
Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима
и евалуација наставе целог предмета, ученици процењују која до
сада стечена знања и вештине сматрају корисним и употребљивим
ван учионице.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су ње
гов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање,
разумевање, опште когнитивне вештине и способности), психо-со
цијалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности)
и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је
могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан
начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и
појава. Формирање ставова и вредности, као и овладавање вешти
нама, захтева дужи временски период, више прилика за активно
сти ученика које воде разумевању сложених феномена и практико
вању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности
које се дешавају на часовима грађанског васпитања.
Уз садржај програма није наведен препоручени број часова
по темама и наставници имају слободу у планирању којим редо
следом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то ради
ти, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују
и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.
Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на ко
ји се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру
одговарајућих метода и техника рада са ученицима. Дискусије,
дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице,
демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема
речника, анализа медијских информација, истраживање и анали
за добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање
кампање, покретање акција су само неке од активности које су
погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих
активности (по организацији или трајању) постигнути резултати
нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла орга
низација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање те
шкоћа, идентификација могућих помагача, овладавање вештином
представљања постигнутог, размена искуства између група и дру
го. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси
остварењу задатака.
Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају про
дукти ученичких активности који могу бити различите врсте као
што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази ре
зултата истраживања и друго. Они се могу користи при интегра
цији или рекапитулацији пређених садржаја, процени напредова
ња ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради.
Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у
холу школе, у школским новинама, сајту школе, у раду ученичког
парламента, у локалној заједници или локалним медијима.

Како реализација програма треба да се одвија у складу са
принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са стал
ним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста
прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике
представља потреба за припремом стално нових, актуелних мате
ријала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима
предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с
тим да треба оспособити и охрабривати ученике да и сами пронала
зе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући
филмови (изабрани делови) посебно су погодни за предмет грађан
ско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли,
осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође
треба укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици
комуникације који су блиски младима и на којима се могу препо
знати и анализирати многи проблеми живота у савременом свету.
Због специфичног статуса предмета, односно могућности да
га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису по
хађали у претходним разредима, за очекивати је да у свакој групи
постоје ученици са различитим искуством у области грађанског
васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и
сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују уче
ници у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна
основа за планирање реализације наставе за сваку конкретну гру
пу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реали
зацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у
групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих
посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различи
те начине, а посебно кроз вршњачко подучавање.
У реализацији овог програма наставници пружају информа
ције, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности,
креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну инфор
мацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставни
ци у свом раду могу користити постојеће приручнике грађанског
васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за обра
зовање за демократију и грађанско друштво као и специјализова
не сајтове на којима се могу наћи одговарајући текстови, примери,
идеје за активности.
Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где до
минира поверење, поштовање различитости, међусобно уважава
ње, конструктивна комуникација, демократске процедуре. Настав
ник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и
на тај начин доприноси остварењу циља предмета.
За подстицање ученичких активности изузетно су важна пи
тања која им се постављају. Она би требало да буду унапред при
премљена, са свешћу шта се њима жели постићи у односу на за
датке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по
тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.
Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарају
ћом повратном информацијом од стране наставника, као и других
ученика. Повратна информација може бити и ново питање, пара
фразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задата
ка, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације
за предмет.
Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проце
ном нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се про
цењивати његов даљи ток напредовања. Свака активност је добра
прилика за процену напредовања и давање повратне информације,
а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењи
вању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују
сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напре
дак других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.
Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржа
јима других наставних предмета и ученицима треба указивати на
ту везу, и по могућности, организовати тематске часове са настав
ницима сродних предмета.

Oбразовни профил: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

БРОЈ ЧАСОВА
недељно
годишње
УКУПНО
Т + Настава у
Настава у
Т В Т В
блоку
блоку
В
3
66
66
2
44
44

1. Примена енергетске електронике
2. Електрична мерења у енергетици
Организација рада и основе система
2
3. квалитета
4. Разводна постројења
4
5. Електроенергетски водови
4
6. Електричне машине
4
7. Заштита електричних мрежа
3
8. Пракса
Укупно: 22
Укупно часова:
30

44

44

88
1 88 22
88
1 66 22
6
132
8 484 176
660

88
110
88
88
132
660

240
240
240

240
240
900

Oбразовни профил: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ

БРОЈ ЧАСОВА

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
(теорија, вежбе, практична настава)

недељно годиш.
Т

1. Примена енергетске електронике
2. Електрична мерења у енергетици
Организација рада и основе система
3.
квалитета
4. Електричне инсталације и осветљење
Електромоторни погон са
5.
управљањем
6. Разводна постројења
Електроенергетски надземни водови
7.
и каблови
8. Електричне машине
9. Пракса
Укупно:
Укупно часова:

В

Т

настава у
блоку

В

УКУПНО
Т+В

3
2

66
44

66
44

2

44

44

4

88

88

4

88

88

3

66

66

3

66

66

3

66

66
132
660

6
132
24 6 528 132
30
660

1

240
240
240

настава у
блоку

240
240
900

Oбразовни профил: AУТOEЛEКТРИЧAР – СПEЦИJAЛИСТA

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1. Електроника и дигитална техника
Организација рада и основе система
квалитета
3. Мотори и моторна возила
4. Мерења на возилима
5. Електричне инсталације на возилима
6. Електричне машине на возилима
Давачи и извршни елементи на
7.
возилима
Електронски системи паљења и
8.
убризгавања
Системи стабилности, сигурности и
9.
комфора
10. Пракса
Укупно:
Укупно часова:
2.

недељно

БРОЈ ЧАСОВА
годишње
УКУПНО
Наст. у
Наст. у
В
Т+В
блоку
блоку

Т

В

Т

2

1

44 22

66

2

0

44 0

44

2
2
2
2

2
1
1
1

44
44
44
44

44
22
22
22

88
66
66
66

2

2

44 44

88

2

2

44 44

88

2

2

44 44

88

18 12 396 264
30
660

2

240
240
240

660

240
240
990
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НАСТАВНИ ПРОГРАМИ:
1.1. ПРИМЕНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је да ученици стекну одређена стручна знања из области
примењене електронике која су значајна за примену у аутоматском управљању
електроенергетским постројењима.
Задаци:
- упознавање елемената и уређаја система управљања (терминали, регулатори,
секвенцијални аутомати, мерни претварачи) и рад на њиховом одржавању,
експлоатацији, изради и пројектовању;
- оспособљавање за даље усавршавање и продубљивање знања у овој области радом
или вишим степеном школовања.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (4)
Савремена електроника и њена примена у техници управљања, аутоматске регулације,
мерења и заштите.
Електроенергетски систем (ЕЕС), структура уређаја, и експлоатационе карактеристике.
Потреба и могућности примене електронских уређаја у електроенергетским системима.
ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА У УПРАВЉАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ
СИСТЕМИМА (34)
Системи управљања у електроенергетици. Структура система за управљање ЕЕС.
Хијерархијски системи. Нивои управљања (постројења, центри управљања
производњом, преносом и дистрибуцијом, диспечерски центри подручја).
Режими управљања електроенергетским постројењима - ручно (појединачно), локално,
аутоматско и даљинско управљање.
Уређаји за управљање у електроенергетици.
Историјски преглед развоја уређаја за управљање. Савремени уређаји за управљање
ЕЕС. Примена рачунара.
Основни појмови о микропроцесорима, микрорачунарима и минирачунарима.
Опис једног ЕЕС са савременим системом управљања.
Уређаји за управљање у електроенергетским постројењима (електранама и
трансформаторским станицама).
Вишефункцијске крајње станице (централна јединица, меморије, улазно-излазне
јединице, комуникациона јединица, сабирница). Заштита од електромагнетних сметњи.
Функције крајње станице (прикупљање података, примарна обрада, пренос, пријем и
извршење команди, хронолошка регистрација, функције локалне аутоматике и
регулације). Начини рада крајње станице.
Програмски секвенцијални аутомати. Принцип рада и структура. Функције. Начин
рада. Аутоматски регулатори. Принцип рада. Примена неких регулатора који се
примењују у електранама.
Уређаји у центрима управљања. Централне (главне станице). Структура. Функције.
Повезивање централне станице са крајњим станицама. Начин комуницирања
(циклични и адресни системи).
Заштита информација. Примена рачунара у центрима управљања.
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Конфигурације рачунарских система. Средства за приказивање информација
(синоптичке плоче и екрани). Програмска подршка рачунарских система у центрима
управљања. Подела програмске подршке (системски и апликациони програми). Опис
основних особина у електроенергетици. Примена рачунара за рад изван реалног
времена у електроенергетици. Напајање рачунарског система управљања у
електроенергетици.
ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ ЗА ЗАШТИТУ (8)
Опште карактеристике електронских (статичких) уређаја за заштиту. Подела. Неки
полупроводнички елементи примењени у уређајима за заштиту (операциони појачивач,
компаратор, временско коло). Уређаји за заштиту са једном мерном величином (струја,
напон). Опис шема и деловања. Уређаји за заштиту са две мерне величине (струја и
напон). Опис шеме и деловање. Уређаји за заштиту са упоређењем две величине (две
струје).
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ УРЕЂАЈИ И МЕРЕЊЕ (20)
Мерни претварачи електричних величина. Мерни претварачи струје и напона. Мерни
претварачи електричне снаге. Мерни претварачи учестаности. Бројила електричне
енергије. Мерни претварачи неелектричних величина. Мерни претварачи температуре.
Мерни претварачи притиска. Мерни претварачи нивоа. Мерни претварачи хемијског
састава. Мерни претварачи помераја. Специјални мерни инструменти. Локатори квара
на далеководу.
Уређаји за регистровање брзопроменљивих величина.

1.2. ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ
(2 часа недељно, 44 часа укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је обнављање и продубљивање знања кандидата, стечених
током претходног школовања, као и стицање знања о новим достигнућима у области
електричних мерења у енергетици.
Задаци:
- упознавање о метролошкој уређености и мерном јединству у држави и повезаности са
светом;
- упознавање о општим начелима мерења и принципима електричних мерења;
- упознавање о улози мерења у остваривању и контроли спроведених мера безбедности
и заштите у електроенергетици;
- упознавање о савременим мерним средствима и методама мерења електромагнетних и
важнијих неелектричних величина из домена електро-енергетике.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (3)
Улога метрологије у науци и техници.
Општи појмови теорије мерења: величине, јединице, принципи и методе мерења, мерна
средства, грешке мерења и мерних средстава.
Метролошки систем државе: обезбеђење мерног јединства, хијерархија еталона и
мерила, метролошка служба - организација и делатност; метролошка контрола мерних
средстава; систем метролошких лабораторија.
Значај електричних мерења у енергетици: објекти мерења, важније величине, начини
мерења, метролошки прописи и стандарди.
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ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРИЧНИМ МРЕЖАМА НИСКОГ НАПОНА (3)
Мерна места. Захтеви мерења и услови рада. Мерене величине - опсези, потребна
тачност. Методе мерења.
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРНА СРЕДСТВА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА
(3)
Поделе мерних средстава - критеријуми, опис. Општа својства мерних средстава.
Техничка регулатива, ознаке и натписи. Критеријуми избора. Одржавање и метролошка
контрола мерних средстава.
МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА И ФРЕКВЕНЦИЈЕ (3)
Јединица SI - дефиниција. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства:
електронски секундомери, уклопни часовници за мерене групе за мерење електричне
енергије, часовници за мрежну тонфреквентну команду, фреквенцметри и сл.
Оверавање мерних инструмената.
МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ (4)
Јединица SI - дефиниција. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства:
анализатори параметара мреже и др. - опис, својства. Оверавање мерних инструмената.
Трансформација електричне струје - струјни мерни трансформатори: улога, својства,
испитивање.
МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ НАПОНА (4)
Јединица SI - дефиниција. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства:
анализатори стања мреже и др. - опис, својства. Оверавање мерних инструмената.
Трансформација електричног напона - напонски мерни трансформатори: улога,
својства, испитивање.
МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОТПОРНОСТИ И ПРОВОДНОСТИ (4)
Јединица SI - дефиниција. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства
- опис, својства. Оверавање мерних инструмената.
Електролити - испитивање трансформаторског уља.
Одређивање врсте и места квара на енергетским водовима - савремене методе и мерна
средства.
МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНДУКТИВНОСТИ И КАПАЦИТИВНОСТИ (2)
Јединице SI - дефиниције. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства
- опис, својства. Оверавање мерних инструмената.
МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СНАГЕ: АКТИВНА, РЕАКТИВНА, ПРИВИДНА (6)
Јединица SI - дефиниција. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства:
конвертори; дигитални ватметри; мерни информациони уређаји за регистровање,
анализу и даљински пренос података о ангажованој снази и сл. - опис, својства.
Оверавање мерних инструмената.
МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ: АКТИВНА, РЕАКТИВНА, ПРИВИДНА (6)
Јединица SI - дефиниција. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства:
електронска бројила; мерни информациони уређаји за регистровање, анализу и
даљински пренос података о протеклој количини електричне енергије и сл. - опис,
својства. Оверавање мерних инструмената.
МЕРЕЊЕ ФАЗНЕ РАЗЛИКЕ И ФАКТОРА СНАГЕ (3)
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Јединица SI - дефиниција. Остале јединице. Методе мерења. Савремена мерна средства
- опис, својства. Оверавање мерних инструмената.
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ (3)
Општи појмови, терминологија, класификација, дефиниције. Техничка регулатива.
Утицаји околине. Мере заштите. Средства заштите. Испитивање заштитних мера и
средстава заштите. Савремени принципи мерења и мерна средства. Метролошка
контрола мерних инструмената - обавезе и дужности субјеката метролошког система у
овој области.

1.3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је проширивање знања из области индустријског
инжењеринга, организационих фактора и функција и стицање основних знања из
области примене система квалитета и њиховом утицају на економичност пословања.
Задаци:
- стицање знања о факторима студије рада као елементима унапређивања производног
процеса;
- упознавање са основама система квалитета, њиховом применом у предузећима и
утицајем на подизање нивоа квалитета пословања у циљу лакшег прилагођавања
новонасталим условима који владају на светском тржишту;
- упознавање са коришћењем информационог система у пословању и производњи.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
СТУДИЈА РАДА
Психологија и физиологија рада.
Организациони облици.
Организација радних места.
Проучавање метода рада. Мерење рада.
Стандардизација рада - писани стандардни поступак.
Саставни елементи нормираног времена. Утврђивање нормираног времена израде
системом унапред одређених времена.
ОСНОВЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ
Дефинисање квалитета, системи који утичу на развој квалитета, разлози развоја
квалитета производа и услуга.
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНОЛОГИЈА КВАЛИТЕТА ЈУС ISO 8402
Квалитет. Петља квалитета. Политика квалитета. Управљање квалитетом. Обезбеђење
квалитета. Систем квалитета. План квалитета. Контрола квалитета. Провера квалитета.
Надзор над квалитетом. Преиспитивање система квалитета. Контролисање - инспекција
квалитета.
РАЗВОЈ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА
Развој система квалитета у свету и СРЈ. Односи са купцима. Култура предузећа.
Комуникација. Мотивација. Тимски рад. Подсистеми: контрола, метрологија и
стандардизација. Тотално управљање квалитетом.
ЦИЉЕВИ, ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЈА КВАЛИТЕТА
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Утврђивање система циљева квалитета. Дефинисање политике квалитета. Основе
докумената политике квалитета. Формулисање стратегије квалитета и одређивање
програма унапређења квалитета.
ЦИЉЕВИ И ЗНАЧАЈ СТАНДАРДА ISO 9000, ISO10000, ISO14000
Циљеви дефинисани стандардима серије ЈУС ISO 9000. Стандарди серија ЈУС ISO
10000, ЈУС ISO 14000.
СТРУКТУРА СТАНДАРДА ЈУС ISO 9000
Модели обезбеђивања стандарда квалитета према ISO 9000, 9002 и 9003. Управљање
квалитетом и елементима система квалитета према стандарду ЈУС ISO 9004:
одговорност руководства, провера система квалитета, трошкови квалитета, квалитет у
маркетингу, квалитет производа, квалитет у набавци, квалитет у производњи, контрола
производње, верификација производа, метрологија, неусаглашеност, корективне мере,
складиштење, сервисирање, документација и записи о квалитету, образовање кадрова,
безбедност производа, одговорност за квалитет и статистичке методе.
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И ЊЕГОВА ПОДРШКА У ОСТВАРИВАЊУ
КВАЛИТЕТА
Пословно-производни информациони систем.
Стандардизација, кодирање и шифрирање.
Пословно-производна документација.
Основе аутоматске обраде података и примена рачунара у ефикасном остваривању
система квалитета.
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1.4. РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА за електроенергетичара за мреже и
постројења
(4 часа недељно, 88 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је да кандидати продубе теоријска знања стечена на
претходним степенима образовања, како би се елементи опреме оптимално користили у
експлоатацији.
Задаци:
- схватање главних одлика, номиналних карактеристика и услова у којима елементи
постројења могу да се безбедно користе;
- упознавање техничких прописа, како се руковањем и експлоатацијом постројења не
би угрожавали систем, људски животи и не би наносила материјална штета;
- оспособљавање да предложе или изврше мање поправке, односно замене један
елемент другим истих или сличних карактеристика, а да то не наруши функцију
постројења;
- оспособљавање да се ефикасно води техничка документација ради бољег рада система
и даљег планирања електроенергетског система;
- оспособљавање да се самостално и одговорно руководи при извођењу ремонта и
ревизија на елементима трансформаторских станица.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (4)
Историјат развоја енергетике и трансформаторских постројења, даљи правци и
перспективе развоја.
Потрошачи електричне енергије.
Карактеристике. Концентрација. Променљивост режима. Важност.
Типови трансформаторских станица и њихове особености.
СТРУЈЕ КРАТКИХ СПОЈЕВА У ПОСТРОЈЕЊИМА ВИСОКОГ НАПОНА (10)
Уводна разматрања.
Врсте струја кратких спојева.
Основне методе за прорачун струја кратких спојева.
Пример прорачуна струја кратких спојева за једноставнију конфигурацију дела
високонапонског система.
Једносмерна компонента струје квара.
Понашање елемената система за време кратког споја и њихов утицај на околину
(издржљивост на ударне и термичке струје и на величину напона додира и корака).
Методе за ограничење струја кратких спојева.
КООРДИНАЦИЈА ИЗОЛАЦИЈЕ У ПОСТРОЈЕЊИМА ВИСОКОГ НАПОНА (4)
Сврха координације изолације.
Пренапони у постројењима високог напона (атмосферски и комутациони).
Стандардни ступњеви изолације.
Средства за заштиту од пренапона.
Размаци у постројењима високог напона (у отвореном и затвореном простору,
оклопљеним и оклопљеним пуњеним гасом).
РАДНА УЗЕМЉЕЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ МРЕЖА (8)
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Основни појмови и опредељења.
Неуземљене (некомпензоване) мреже.
Компензоване мреже.
Средства за компензацију. Избор пригушнице и отпора за компензацију. Област
примене компензованих мрежа.
Сигнализација једнофазних земљоспојева у неуземљеним и компензованим мрежама.
Ефикасно уземљење мреже.
Напони фаза у односу на земљу при једнофазном земном споју.
Појава ферорезонансе у изолованим, компензованим и ефикасно уземљеним
системима.
ЕЛЕМЕНТИ ПОСТРОЈЕЊА ВИСОКОГ НАПОНА (20)
Проводници. Основне врсте проводника. Шине и шинске конструкције. Неизоловани
вишежични проводници. Надземни водови. Кабловски водови.
Изолатори. Носећи, затезни, потпорни, проводни, порцулански, стаклени.
Растављачи. Подела према намени. Подела према конструкцији. Избор растављача.
Уређаји за прекидање струје.
Високонапонски осигурачи. Опис. Топљење осигурача. Прекидање струје. Избор
осигурача.
Прекидачи снаге. Основни захтеви. Класификација. Извођење (уљни, ваздушни, са
магнетним одувавањем лука, пнеуматски, вакуумски, пуњени гасом SF6, ултрабрзи са
синхронизованим искључењем). Електрични лук. Гашење лука.
Фактор напрезања прекидача при прекидању струје кратког споја. Искључивање малих
индуктивних и капацитивних струја. Вишеструко прекидање струјног кола. Тенденције
развоја прекидача снаге.
Растављачи снаге. Намена. Конструкција. Избор.
Мерни трансформатори.
Струјни мерни трансформатори.
Основни појмови. Тачност мерних трансформатора (за мерење и за заштиту).
Динамичка и термичка издржљивост. Појаве код прекида секундарних кола.
Конструкција. Избор.
Комбиновани струјно-напонски мерни трансформатори.
Трансформатори снаге. Основни подаци. Регулација под оптерећењем. Паралелни рад.
Оптерећивање трансформатора. Контрола у погону.
Пригушнице, водени и метални отпорници.
Одводници пренапона. Основни појмови. Вентилни одводници. Цевни и цинк-оксидни
одводници. Искришта. Тенденције развоја одводника пренапона. Избор.
Кондензатори и кондензаторске батерије.
Уређаји за сопствену потрошњу.
Исправљачи. Акумулаторске батерије. Инвертори. Уређаји за стабилну противпожарну
заштиту. Дизел агрегати за нужно напајање сопствене потрошње. Компресорска
постројења.
Телекомуникациони елементи високонапонске опреме.
ВФ пригушнице. ВФ кондензатори. Спојни филтри.
УЗЕМЉЕЊЕ У ПОСТРОЈЕЊИМА ВИСОКОГ НАПОНА (6)
Намене уземљивача.
Одређивање отпора уземљивача и потенцијала на површини тла за појединачне
уземљиваче, за уземљивачку мрежу и за састављене уземљиваче.
Одређивање струја меродавних за прорачун уземљивача.
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Извођење уземљивача и водова за уземљење.
Радна и заштитна уземљења у постројењима високог напона.
ШЕМЕ ГЛАВНИХ СТРУЈНИХ КОЛА (ЈЕДНОПОЛНЕ ШЕМЕ) (10)
Врсте шема споја. Критеријуми за избор шема. Поузданост шема. Постројења са
једноструким, двоструким и помоћним сабирницима. Постројења са подужносекционисаним сабирницама. Шеме са 1, 5 и 2 прекидача снаге по пољу. Шеме веза
спојног поља. Шеме веза мерног поља. Шеме веза уређаја за МТК. Шеме са
трансформатором на крају вода. Шеме са трансформаторском станицом у воду.
УПРАВЉАЊЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈА (20)
Општи принципи управљања постројењима високог напона. Извори напајања и шеме
развођења кола за управљање. Централизовано напајање из акумулаторске батерије са
подразводима. Централизовано напајање из мреже за сопствену потрошњу. Шема
индивидуалног напајања кола за управљање (из струјних трансформатора, из
напонских трансформатора, из претходно напуњених кондензатора). Управљање
прекидачима снаге. Погон за управљање. Командно-потврдни прекидачи. Блокаде од
вишеструког укључења на кратак спој. Сигнализација положаја прекидача. Контрола
кругова за управљање. Изборно управљање. Управљање погона (ормара) за управљање.
Управљање растављачима и ножевима за уземљење. Електрично управљање и потврда
положаја растварача. Међусобна блокирања растављача, прекидача и ножева за
уземљење. Блокирање растављача код постројења помоћног система сабирница и друге
блокаде. Механичке блокаде растављача и ножева за уземљење.
Аутоматско и ручно управљање расхладним системима и регулаторима под
оптерећењем трансформатора.
Системи сигнализације на таблама и пултовима за управљање. Опште о уређајима за
сигнализацију.
Светлосна. Звучна. Трепераво и мирно светло. Релејне комбинације. Уређаји за
хронолошку регистрацију догађаја.
Хаваријска сигнализација. Алармна сигнализација. Контролна сигнализација.
Противпожарна сигнализација и сигнализација обезбеђења објекта. Табле и пултови за
управљање. Облици. Димензије. Видна поља. Боје. Представљање елемената. Слепе
шеме.
Диспечерски центри. Хијерархија управљања у електроенергетским системима.
Даљинско управљање.
ИЗВОЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ВИСОКОГ НАПОНА (4)
Класификација постројења и основни захтеви.
Постројења за унутрашњу монтажу.
Отворена и оклопљена. Оклопљена у гасу SF6. Постројења за спољну монтажу.
Распоред елемената опреме.
Тенденције развоја изградње постројења високог напона.
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (2)
Погонски дневник.
Упутства за погон и одржавање.
Принципијелне, развојне и монтажне шеме. Разумевање симбола. Читање шема.
Уношење промена.
Прописи и препоруке за изградњу, погон и одржавање.

1.5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ
(4 + 1 час недељно, 88 + 22 часа укупно)
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је да кандидати продубе теоријска знања која су стекли у
претходном образовању.
Задаци:
- оспособљавање за правилно руковање елементима електроенергетских водова и
њихову монтажу;
- оспособљавање за правилно схватање појава које се дешавају у току експлоатације
електроенергетских водова при нормалном и хаварисаном погону;
- оспособљавање за руковођење радовима приликом изградње, отклањања кварова,
ревизија и ремонта електроенергетских водова;
- оспособљавање за израду и вођење техничке документације.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (2)
Општи појмови о електроенергетским водовима као елементима електричних мрежа.
Тенденције у развоју електроенергетских водова у погледу врсте (надземни, подземни),
напонског нивоа и конструкције код нас и у свету.
НАДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ (24)
Подела надземних електроенергетских водова. Подела према напонском нивоу, врсти
напона, конструктивним елементима. Конструктивни елементи надземних
електроенергетских водова.
Стубови. Материјал. Типови стубова. Аналитички осврт на њихову примену. Израда
стубова. Заштита стубова. Уклапање стубова у околину.
Темељи за стубове. Материјал за темеље. Врсте темеља. Нове тенденције.
Проводници и заштитна ужад. Материјал. Конструктивна решења. Примена уз анализу.
Изолатори. Подела изолатора према материјалу, облику и конструкцији.
Карактеристике појединих типова изолатора и њихова примена. Изолаторски ланци.
Конструкција и димензионисање изолаторских ланаца. Аерозагађење и његове
последице на сигурност изолације вода.
Овесна опрема. Основна овесна опрема. Избор овесне опреме. Улога појединих
елемената овесне опреме.
Пригушивачи вибрација. Механичке осцилације проводника и заштитне ужади. Улога
пригушивача вибрација и начин постављања.
Обележавање далековода. Обележавање на стубовима. Обележавање фаза.
Обележавање ради уочавања из ваздуха.
Пријемна испитивања опреме. Прописи за пријемна испитивања опреме (за стубове,
изолаторе, проводнике, изолаторске ланце, овесну опрему).
Посебна мерења на далеководима. Термовизија, напон корака, напон додира,
електрично и магнетно поље.
КАБЛОВСКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ (16)
Подела каблова према намени, напону и изолацији. Каблови за 1 kV, 10 kV, 20 и 35 kV,
110 kV, и више напоне. Каблови за пренос великих снага и за највише напоне. Каблови
са принудном циркулацијом расхладног медијума, каблови изоловани гасом SF6,
каблови за једносмерну струју, криогени каблови и сл.
Конструкција каблова. Конструкција и карактеристика проводника каблова.
Изолација кабла. Радне температуре и губици. Заштитни омотачи каблова.
Екран и електрична заштита каблова.
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Полагање каблова и однос према другим инсталацијама.
Дубина полагања каблова различитих напона. Однос према ПТТ кабловима,
топловодима и другим подземним инсталацијама.
Испитивање каблова. Основна испитивања у производњи, после полагања и
превентивна испитивања.
Струјна оптерећења каблова. Нормални режим рада каблова. Дозвољено струјно
оптерећење каблова. Дозвољене температуре проводника. Утицај суседних топлотних
извора. Исушивање земљишта.
Хаварни режим рада каблова. Старење изолације кабла. Акцидентни режими рада
каблова. Дозвољене струје кратке везе проводника и електричне заштите каблова.
Критеријуми за њихово одређивање.
Кабловске главе, спојнице, ормари, кутије и прибор.
Типови кабловских глава. Типови кабловских спојница. Поступци монтаже. Поступци
спајања проводника. Испитивање кабловских глава и кабловских спојница у процесу
производње и после монтаже.
Типови кабловских ормара и прикључних кутија.
Кабловски прибор. Прибор за спајање (стезаљке, чауре, папучице). Начин примене,
предност и мане појединих поступака спајања проводника.
ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА (30)
Изградња надземних електроенергетских водова.
Планирање извођења радова на изградњи електроенергетских водова. Припрема трасе.
Оперативни планови извођења радова. Гантограми.
Грађевински радови. Ископ темељних јама. Израда темеља. Монтажа стубова. Заштита
стубова.
Електромонтажни радови. Армирање стубова. Сидрење стубова. Развлачење
проводника (машинско и ручно). Обезбеђења саобраћајница и других објеката.
Настављање и затезања проводника. Клемовање проводника. Израда мостова.
Постављање растојника, пригушивача вибрација, балисор светиљки и др. Обележавање
фаза.
Мерење на електроенергетским водовима. Мерење угиба. Прорачун ланчанице.
Мерење прелазног отпора уземљења. Мерење карактеристика вода.
Радови на другим објектима. Технички преглед и пријем електроенергетског вода.
Надлежности комисије. Преглед трасе, стубова, проводника, изолације, овесне опреме
и осталих елемената вода. Провера вредности отпора уземљења. Инструменти за
мерење отпора уземљења. Контрола радова на другим објектима.
Стављање електроенергетског вода у погон. Непосредна припрема за стављање у погон.
Односи са диспечерском службом. Надлежност одговорног лица. Обавештавање о
уласку у погон свих давача сагласности и грађанства. Начини стављања у погон
зависно од начина прикључака и врсте објекта.
Изградња кабловских електроенергетских водова.
Трасирање кабловског вода. Ископ. Припрема и полагање кабла (ручни и машински).
Полагање каблова у посебним условима (преко улице, мостова и др.). Заштитне мере
код полагања каблова.
Пријем кабловских електроенергетских водова у експлоатацију. Техничка
документација. Преглед објекта (грађевинског и електро дела). Припреме за стављање у
погон.
Погон кабловских електроенергетских водова. Погонска документација. Опслуживање.
ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА (16)
Одржавање недземних електроенергетских водова.
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Технички прописи за одржавање. Надлежности. Планови и погонска документација.
Прегледи надземних електроенергетских водова. Врсте прегледа. Прописи.
Надлежности. Писани налози и извештаји. Начин прегледа са гледишта правила
сигурности на раду и примене заштитне опреме зависно од напона, облика стуба и
врсте прегледа.
Ревизије и ремонти надземних електроенергетских водова. Врсте ревизија и ремонта.
Прописи. Надлежности. Писани налози. Редовне ревизије и ремонти. Припрема. Обим.
Извештај о извршеној ревизији и ремонту.
Ванредне ревизије и ремонти. Врсте и узроци најчешћих кварова и начин њиховог
отклањања. Утврђивање кварова и њихова локација (екипе, радари, ВА локатори,
термовизија и др.). Отклањање кварова. Примена сигурносних мера.
Радови на електроенергетским водовима у близини напона.
Потребе за радовима у близини напона. Дејство електричне струје на људски
организам. Дејство електричног поља на људски организам. Елементи од којих зависи
удар електричне струје. Удар електричне струје. Пружање прве помоћи повређеном.
Врсте радова који се могу обављати у близини напона. Прописи за обављање радова у
близини напона. Упозорења и мере безбедности пре почетка радова. Сигурносне мере у
току радова у близини напона. Временски услови за време извођења радова. Заштитна
опрема и средства личне заштите на раду.
Радови на електроенергетским водовима под напоном.
Врсте радова под напоном. Значај увођења радова под напоном. Образложење потреба.
Услови под којима су радови на електроенергетским водовима под напоном забрањени
(опасност од пожара, експлозије, невреме). Врсте радова зависно од напонског нивоа
који се могу изводити под напоном. Опис и анализа послова. Услови за рад под
напоном (поступак, упутства, одговарајући алат, помоћна и заштитна средства,
механизација, обученост радника).
Лична заштитна средства, заштитна опрема, изолациони алат, помоћна средства,
механизација.
Општи услови које треба да испуне. Карактеристике, конструкције и примена у
зависности од напонског нивоа.
Одржавање кабловских електроенергетских водова.
Прописи и планови за одржавање.
Периодични прегледи (ревизије). Плански и ванплански прегледи. Врсте и обим
прегледа. Начин прегледа са гледишта правила сигурности на раду и примена заштитне
опреме.
Ремонти и ревизије. Припремни радови. Обим послова и начин рада.
Хитне интервенције. Врсте најчешћих кварова. Лоцирање кварова. Припремни радови
на отклањању кварова. Отклањање квара уз примену заштитних мера и заштитне
опреме. Напонско испитивање после поправке квара.
Радови на кабловским водовима.
Основна начела. Прописи. Документација. Радови у безнапонском стању. Радови у
близини напона. Радови под напоном.
Сигурносне мере.
Рад алатима и средствима рада. Рад на висини. Противпожарне мере.
Лична заштитна средства, заштитна опрема, изолациони алат, помоћна средства.
Услови које треба испунити. Одржавање, начин чувања и периодични прегледи.
ВЕЖБЕ (22)
1. Разне врсте изолатора. Објашњења основних карактеристика. Фактор облика
изолатора и његово рачунање.
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2. Формирање изолаторског ланца са овесном опремом. Прорачун сила у затезним и
носећим изолаторским ланцима.
3. Дизање опреме и алата уз помоћ котурача. Прорачун сила на конзолу. Остале
направе за дизање. Начин рада.
4. Прорачун силе код радова на носећем стубу. Избор алата.
5. Прорачун силе за затезање проводника на затезном стубу. Употреба алата и њихове
силе. Осигурања.
6. Распоређивање стубова по уздужном профилу трасе (једно затезно поље) помоћу
кривине угиба.
7. Читање уздужног профила из пројекта. Анализа свих елемената из уздужног
профила.
8. Анализа прописа. Практична примена. Коментари и тумачења појединих тачака.
9. Израда оперативног плана извођења радова. Израда гантограма за радове.
10. Анализа прописа у вези са полагањем каблова.
11. Примери корекције дозвољеног струјног оптерећења кабла положеног у посебним
условима.
12. Изналажење трасе кабла и дубине на којој је положен.
13. Изналажење места квара на каблу за случај малих и великих импенданси.
Потребно је урадити најмање 10 вежби.

1.6. ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ за електроенергетичара за мреже и
постројења
(4 часа недељно, 88 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је схватање начина рада, главних одлика и склопова
трансформатора снаге.
Задаци:
- оспособљавање за пријемна испитивања енергетских и мерних трансформатора;
- оспособљавање за радове на регенерацији чврсте и течне изолације;
- оспособљавање за отклањање кварова трансформатора;
- оспособљавање за монтажу и демонтажу трансформатора.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ТРАНСФОРМАТОРИ СНАГЕ (70)
Општи део
Намена, област примене и номиналне величине трансформатора.
Конструкција и врсте трансформатора.
Магнетно коло трансформатора. Навоји трансформатора. Загревање и хлађење
трансформатора. Врсте трансформатора према начину хлађења. Изолација
трансформатора. Прибор и опрема трансформатора.
Основне одлике трансформатора
Начин рада трансформатора. Однос струје и напона.
Индуковани напон по навојку и навоју. Однос преображаја.
Приближна сталност магнетног флукса и његове индукције при сталном примарном
напону.
Приближна сталност магнетног напона при сталном примарном напону.
Приближна сталност губитака снаге у гвожђу.
Губици снаге у бакру.
Степен искоришћења снаге у трансформатору.
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Теорија трансформатора
Магнетни напони трансформатора. Струја празног хода.
Магнетни флуксови трансформатора.
Напони у навојима трансформатора.
Општи векторски дијаграм трансформатора.
Еквивалентна спрега трансформатора.
Промена напона при оптерећењу трансформатора. Спољне карактеристике.
Одређивање промене напона трансформатора
Капов дијаграм и метода кратког споја.
Проучавање промене напона при сталном сачиниоцу снаге.
Проучавање промене напона при сталном оптерећењу.
Проучавање релативне промене напона у трансформатору.
Упрошћен Капов дијаграм.
Регулација напона трансформатора. Разлози и принципи регулисања. Изводи за
регулацију. Начин извођења навоја и извода за подешавање. Регулација када
трансформатор није под напоном. Регулација напона под оптерећењем трансформатора.
Конструкција регулатора напона под оптерећењем.
Трофазни трансформатори
Начин трансформације трофазних струја и напона.
Електромагнетни процеси трофазних трансформатора при симетричном оптерећењу.
Одређивање дијаграма спрезања трансформатора. Стандардна подела у скупине.
Мењање напона трансформатора превезивањем навоја.
Рад трофазних трансформатора при несиметричним оптерећењима.
Паралелни рад трансформатора
Разлози паралелног рада трансформатора.
Услови укључења трансформатора у паралелан рад.
Струје изједначења при неједнаким односима прображаја.
Расподела оптерећења између трансформатора у паралелном раду.
Одређивање квара методом рекуперације. Фазорски дијаграм.
Вишенамотни трансформатор и аутотрансформатор
Вишенамотни трансформатори.
Аутотрансформатори.
Основни појмови о прелазним процесима у трансформаторима
Кратак спој на крајевима секундара трансформатора.
Укључење неоптерећеног трансформатора на мрежу.
Пренапони трансформатора
Узроци појаве пренапона.
Почетна расподела напона дуж навоја трансформатора.
Мере заштите од пренапона.
Растављање (расклапање) трансформатора при ремонту или модернизацији
Преглед и редослед радова при растављању.
Отакање уља.
Одвртање и одвијање.
Демонтажа поклопца и прибора трансформатора.
Извлачење трансформатора и спуштање на подлогу.
Демонтажа радијатора.
Растављање трансформатора.
Направе за растављање.
Састављање (склапање) трансформатора при ремонту
Преглед и редослед радова при састављању.
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Чишћење магнетног кола и провера изолације завртња за притезање.
Смештај навоја на језгра. Изолација. Учвршћивање.
Слагање горњег јарма.
Монтажа, лемљење и учвршћивање извода.
Сушење, контролни преглед, чишћења и прање трансформатора уљем.
Контролни преглед и ремонт трансформаторског суда, радијатора и прибора.
Смештање трансформатора у трансформаторски суд.
Постављање поклопца.
Испитивање трансформатора
Задатак испитивања. Редослед испитивања.
Испитивање диелектричне чврстоће уља.
Мерење отпора изолације навоја.
Проверавање ознака крајева.
Провера врсте спреге и односа преображаја за све положаје мењача напона.
Провера изолације доведеним напоном.
Оглед кратког споја.
Провера изолације напона.
Оглед празног хода.
Неисправности које се могу установити испитивањима.
Кварови на трансформатору и њихово отклањање
Важност уочавања кварова.
Редослед радова ради откривања квара.
Испитивање исправности трансформатора великих снага без демонтаже активног
дела
Мерење интензитета парцијалних пражњења. Мерење сачиниоца диелектричних
губитака (tgδ). Мерење једносмерним напонoм отпора изолације и коефицијента
апсорпције.
Превентивна мерења током експлоатације.
Понављају се мерења из пријемних испитивања. Интервенције на трансформатору ако
резултати мерења нису у границама толеранција.
Хемијска и физичка обрада уља.
Физичка обрада уља (дегазација, отклањање чврстих продукта распадања)
Машине за физичку обраду уља.
Активни материјал за хемијску обраду уља.
Физичка обрада чврсте изолације.
Машине за обраду.
Начин вакуумирања трансформатора у сопственом суду.
Сушење трансформатора. План сушења и избор методе. Класична метода сушења.
Метода уљним распршивањем.
Промена уља у трансформатору.
Истакања неупотребљивог уља. Наливање новог уља. Хемијска и физичка обрада новог
уља по истеку најмање годину дана рада трансформатора.
Испитивање по завршеној интервенцији као при пријемним испитивањима.
Кварови и отклањање кварова трансформатора великих снага на терену
Кварови трансформатора.
Утврђивање обима, врсте и места квара. Мерења на хаварисаном трансформатору
(информативно). Анализа резултата и одлука о даљим прегледима.
Отклањање кварова.
Поправке пригушнице - терцијера. Поправка регулатора напона и извода
трансформатора. Поправке на изолаторима. Отклањање прегревања услед расутог
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флукса. Поправке уземљења металних делова трансформатора. Довођења у исправно
стање трансформатора на коме су вршене поправке. Испитивање оправљеног
трансформатора пре стављања у погон.
МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ (12)
Струјни трансформатори
Начин рада. Векторски дијаграм струјног трансформатора. Грешке струјног
трансформатора. Поступци за њихово смањивање. Класификација по тачности. Склоп и
врсте струјних трансформатора. Преоптеретљивост. Сачинилац струјног
преоптерећења. Назначна плочица. Избор струјних трансформатора.
Напонски трансформатори
Начин рада. Векторски дијаграм напонског трансформатора. Грешке напонског
трансформатора. Поступци за њихово смањивање. Класификација по тачности. Склоп и
врсте напонских трансформатора. Назначна плочица. Избор напонских
трансформатора.
Везе мерних трансформатора
Ознаке крајева. Упутства за везу. Основне везе. Пријемни огледи мерних
трансформатора.
МАЛИ МОТОРИ (6)
Општи појмови и класификација. Универзални комутаторни мали мотори. Склоп.
Начин рада. Примена. Мали асинхрони мотори. Склоп. Начин рада. Примена.

1.7. ЗАШТИТА ЕЛЕКТРИЧНИХ МРЕЖА
(3 + 1 час недељно, 66 + 22 часа укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је стицање основних знања о врсти кварова и ненормалном
режиму рада, као и о захтевима који се постављају пред заштитне уређаје у ЕЕС.
Задаци:
- оспособљавање да на основу показивања заштитних и аутоматских уређаја у трафостаници анализирају врсте, природу и место удаљености квара и да се правилно
информишу диспечерске службе заштите и аутоматике;
- на основу налога стручних лица за заштиту, извршавање, преподешавања раније
подешених вредности.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (4)
Увод у предмет заштите електроенергетских постројења.
Развој технике релејне заштите (електромеханичка и статичка).
Врсте релеја. Основни захтеви који се постављају пред релејну заштиту.
ЗАШТИТА ВОДОВА (18)
Врста кварова.
Прелазни отпори на месту квара, једнофазни, двофазни и трофазни кратки спојеви и
прекиди фаза у изолованим, компензованим и директно уземљеним мрежама и
мрежама уземљеним преко нискоомских реактанси или отпорности.
Преоптерећење, прекострујна заштита водова.
Принципи остваривања и врсте заштита водова од кратких спојева.
Земљоспојна заштита водова у изолованој мрежи.
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Земљоспојна заштита водова у компензованим мрежама и мрежама уземљеним преко
нискоомских реактанси или отпорности.
Заштита водова у директно уземљеним мрежама виших напона.
Дистантна заштита, принцип рада, подешавање.
Уређаји за аутоматско поновно укључивање.
ЗАШТИТА ТРАНСФОРМАТОРА, АУТОТРАНСФОРМАТОРА И
ПРИГУШНИЦЕ (28)
Врсте кварова, ненормалних режима рада и захтеви који се постављају пред заштиту.
Заштите од унутрашњих кварова.
Диференцијална заштита у свим варијантама. Казанска заштита (заштита кућишта).
Бухолцова и гасна заштита. Максималне струјне заштите директног и нултог редоследа
са тренутним дејством и веома кратким временима. Упрошћена дистантна заштита.
Заштите од преоптерећења и ненормалних режима рада.
Максимално временски независно струјне заштите директног и нултог редоследа.
Заштита од преоптерећења. Термичка заштита (термичка слика). Контактни термометар
за уље, показивач нивоа уља. Несиметрија полова прекидача трансформатора.
Противпожарна заштита. Заштита регулатора напона под оптерећењем.
СИСТЕМСКЕ ЗАШТИТЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ СИСТЕМИМА (6)
Проблем резервних заштита.
Заштита сабирница са заштитама од отказивања рада прекидача заштитних уређаја.
Фреквентно растерећење у ЕЕС.
Регулација напона у ЕЕС.
УРЕЂАЈИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА КВАРА НА НАДЗЕМНИМ ВОДОВИМА ЛОКАТОРИ (6)
Принцип рада уређаја за одређивање места квара на водовима у мрежи високог напона.
Независни локатори постављени на оба краја вода - ВА локатора квара.
Локатори постављени само на једном крају вода и њихово садејство са дистантним
релејима.
Радарски локатори кварова. Принцип рада. Руковање. Одређивање врсте и удаљености
места квара. Мере сигурности код вода са радарским локаторима кварова.
АНАЛИЗЕ ДОГАЂАЈА И ПЕРИОД ИСПИТИВАЊА (4)
Анализа врсте, природе и места квара на водовима и трансформаторима из показивања
заштите и аутоматских уређаја.
Периодичност испитивања заштитних уређаја и документација о испитивањима на
трафо-станици (књиге сервиса, извештаји, упутства, шеме).
ВЕЖБЕ (2)
1. Утврђивање хомологости секундарних крајева струјних и напонских
трансформатора.
2. Контрола изолованости примарних и секундарних кола струјних трансформатора и
енергетских трансформатора међусобно и према маси.
3. Утврђивање врсте спреге и мерење преносног односа енергетског трансформатора и
мерних трансформатора.
4. Снимање карактеристике термичког релеја.
5. Снимање карактеристике максималних струјних независних заштита.
6. Снимање укупне прораде карактеристике диференцијалне заштите.
7. Снимање криве стабилизације диференцијалног релеја.
8. Снимање карактеристике усмереног релеја.
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9. Снимање карактеристике максималног напонског временски независног релеја.
10. Снимање карактеристике фреквентног релеја.
11. Снимање карактеристике побудног органа дистантне заштите.
12. Прорачун подешавања казанске заштите.
13. Прорачун подешавања диференциране заштите трансформатора снаге.
14. Испитивање Бухолц заштите.
15. Прорачун подешавања дистантне заштите надземног вода.
16. Прорачун подешавања прекострујних заштита трансформатора снаге.
17. Прорачун временско-струјног подешавања заштите водова средњег напона.
18. Снимање карактеристике заштите надземних водова, прекострујна, краткоспојна,
земљоспојна.
НАПОМЕНА: Све вежбе су предвиђене у трајању од по 2 часа. Потребно је урадити
најмање 12 вежби.

1.8. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ
(4 часа недељно, 88 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је упознавање врста електричних инсталација.
Задаци:
- упознавање најразличитијих инсталација које се изводе за моторне погоне, опште
инсталације, технолошке процесе у нормалним и посебним условима;
- упознавање важећих прописа којима се регулише извођење електричних инсталација
према врстама и намени;
- оспособљавање за самостално извођење и реализацију пројектованих електричних
инсталација у стамбеним објектима, јавним објектима, индустријским постројењима и
јавним просторијама;
- самостално извођење система развода и полагање инсталација код заједничког
извођења више врста различитих инсталација;
- оспособљавање за примену и правилно разумевање заштитних мера од напона додира
код експлоатације и одржавања електричних инсталација;
- оспособљавање за извођење електричних инсталација у објектима који се граде у
разним технолошким системима.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОПШТИ ДЕО (10)
Задатак електричних инсталација. Подела електричних инсталација: инсталација јаке
струке, инсталација слабе струје, заштитне инсталације, громобранске инсталације.
ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ И ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (4)
ЕЛЕКТРИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ И ПРИБОР (4)
Инсталацијске цеви и прибор, врсте цеви, стандардне димензије, прибор за цеви,
полагање и спајање.
Инсталациони енергетски каблови и прибор: врсте каблова, означавање каблова,
стандард и процеси, дозвољено струјно оптерећење, напонско оптерећење, испитивање
каблова, кабловски прибор, полагање каблова, кабловске спојнице, завршнице за
унутрашњу и спољну монтажу.
Разводни ормари: намена, конструкција, подела, избор и постављање, степен механичке
заштите и заптивост, прикључивање, повезивање, обележавање разводних ормара.
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Прикључивање електричне инсталације на електричну ваздушну и кабловску мрежу:
технички прописи за извођење прикључака, мерење електричне енергије, врсте
електричних бројила, уклопни сат, тонфреквентни систем (релеја), тарифни систем,
сигнализација тарифе, уклапање електричних потрошача, главни прекидач, главни
осигурач, заштитно-струјна склопка.
Инсталациони осигурачи: инсталациони прекидачи, моторно-заштитни прекидачи,
склопници - контактори, тастери, заштитни струјни релеји, електронски живини,
командни релеји, временски релеји, фоторелеји итд.
ИЗРАДА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (14)
Садржај пројекта електричних инсталација: основни услови из Закона о инвестиционој
изградњи; инвеститор, објекат, ревизија, корисник, пројектант, извођач; енергетски
услови, услови комуналних организација, пројектни задатак.
Технички опис из пројекта: подела инсталација; технологија грађења објеката, врста
просторија; технолошки описи постројења и процеса рада; прикључак на јавну мрежу
напона трафостаница; уземљење у објекту и изједначење потенцијала; разводни ормари
и мерење електричне енергије; резервно напајање; електричне инсталације опште
потрошње; инсталација моторног погона; громобранске инсталације; инсталације слабе
струје.
Прорачун у електричним инсталацијама: биланс електричне енергије и фактор
једновремености; одређивање пресека проводника за једносмерну монофазну и
трофазну струју према струјном оптерећењу; дозвољена струјна оптерећења према
врсти проводника, начину полагања, температури објекта, атмосферским утицајима;
провера просека проводника на дозвољени пад напона; извор пресека проводника у
електромоторним погонима; провера пресека проводника на дозвољену струју кратког
споја; избор осигурача, прекидача, склопника, биметалних релеја, временских релеја,
заштитно-струјних склопки, електричних бројила, струјних и напонских
трансформатора, мерних и индикационих инструмената; избор командно-управљачких
напона и система.
Посебни прилази уз пројекат: упутства за одржавање, шеме, деловања, упутства
произвођача, посебан прилог о узроцима и примењеним мерама заптите на раду.
Предмет и предрачун: општа упутства, типизирани описи, спецификација материјала,
калкулација и дефиниција цена.
Графичка документација - цртежи: израда цртежа, садржај, ситуациони планови,
инсталације у основи, једнополне и трополне шеме, шеме управљачких кола, планови
стезаљки, симболи.
УЗЕМЉЕЊЕ У ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА (2)
Радно и заштитно уземљење: извођење уземљивача, специфични отпор земље.
Врсте уземљивача: заједнички уземљивач, темељни уземљивач, громобрански
уземљивач, тракасти, штитасти и плочасти уземљивач.
Прорачун прелазног отпора уземљивача.
Мерење отпора уземљивача.
Технички прописи за уземљиваче, земљоводе, напонски левак, напон корака и напон
додира.
ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ОД ПРЕВИСОКОГ НАПОНА ДОДИРА И КОРАКА (2)
Заштитни уземљивач у мрежама са уземљеним звездиштем. Заштитно уземљење у
мрежама са изолованим звездиштем. Заштита од напона додира нуловањем. Заштита од
напона додира заштитним проводником. Заштитни прекидачи од напона додира.
Заштитна струјна и напонска склопка. Заштитни трансформатори и галванско одвајање.
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ЗАШТИТА ОД ПРЕДНАПОНА (1)
Атмосферски преднапони у електричним инсталацијама, катодни одводници, принципи
рада, начин монтирања, уземљење.
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА (14)
Израда електричних инсталација: на одстојним обујмицима, цевима и регалима,
моторни, шински и тролни разводи, кабловски развод.
Електричне инсталације јаке струје у стамбеним објектима.
Електричне инсталације у јавним објектима (болнице, робне куће, поште, банке,
биоскопи, позоришта, домови културе).
Електричне инсталације у индустријским објектима: фабрике металне индустрије;
фабрике прехрамбене индустрије; фабрике сточне хране, силоси, млинови;
карактеристике инсталација у индустријским објектима.
Инсталације у влажним и мокрим просторијама.
Израда инсталација у привременим објектима: самоносећи кабл, обрада и постављање.
Прилагођавање инсталација технологији грађења: ливење у оплати; клизна тунелоплата; монтажне таванице; гипсани и зидани зидови; лаке дрвене, металне и друге
преграде; инсталације у поду и таваници, каналне кутије; спуштени плафони.
Електричне инсталације у објектима пољопривреде: фарме за тов јунади, фарме крава и
телади, свињске фарме, живинарске фарме, производња сточне хране, силоси - млинови
и прерада сточне хране.
Електричне инсталације машинских инсталација у објектима и постројењима:
инсталација водоснабдевања, торњева, пумпе, бунари, хидрофорска постројења;
инсталација котларница, топловодне подстанице; инсталација у системима
климатизације и вентилације; инсталација термичких уређаја кухиња и друго.
ИЗРАДА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ЕКСПЛОЗИВНИМ "С" СРЕДИНАМА
(6)
Технички прописи.
Инсталациони прибор, опрема и инсталације.
Објекат хемијске индустрије.
Складишта запаљиве течности и барута.
Инсталација у рудницима и подземним објектима.
ИЗГРАДЊА УРЕЂАЈА СА СВЕТЛЕЋИМ ЦЕВИМА (2)
Електричне инсталације неонских светиљки у рекламне сврхе.
"Трчеће" електричне светиљке примењене у диско-клубовима.
"Лајт-шоу" примењен у диско-клубовима.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ (16)
Израда инсталација телефона: телефонска инсталација у објектима и развод; прикључак
на јавну ПТТ мрежу; разделник, увод кабла, ранжирање, доња и горња конструкција;
кућне телефонске централе; секретарске гарнитуре; јавни ноћни апарати; исправљачи у
АКУ батерији за кућне централе, инсталација повезивања и прикључење.
Инсталација интерфона: кућни интерфони са електричном бравом; интерфони у
вишеспратним стамбеним објектима; интерфонски системи, интерфонске централе;
систем тражења особа; веза интерфона са системом разгласа.
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Инсталација озвучења: појединачна појачала и разгласне станице, инсталација
озвучења, развод и повезивање, микрофонска инсталација.
Инсталација централне ТВ и радио-антене: избор антена и начин монтаже, појачивачки
уређаји, инсталација прикључница и развод, антенска појачала, напајање централног
система.
Инсталација за рано откривање и дојаву пожара: опрема и прописи, избор и начин
монтаже; инсталација јављача детектора, сигнализација система обавештења;
противпожарне централе, сигналне табле; инсталација за напајање и повезивање; ручна
дојава пожара, сигналне трубе и везе са системима климатизације.
Инсталација сигурносног осветљења: примена и прописи, опрема, помоћно осветљење,
панично осветљење, инсталација и повезивање, централни аутоматски уређаји за
сигурносно напајање осветљења.
Инсталације осветљења са регулацијом нивоа осветљења: индивидуална регулација
нивоа осветљења, групна регулација са светиљкама са металним влакном, групна
регулација са флуоресцентним светиљкама, фото релеји и њихово коришћење за
управљање јавним осветљењем, инсталација за обележавање објеката.
Инсталација електричних часовника: опрема и начин монтаже, инсталација матичног
часовника, инсталација помоћних секундарних часовника, инсталација сигналних табли
за обавештавање и информације.
Инсталација у склоништима: опрема и централни уређаји; ручни генератори; опште и
сигурносно осветљење.
Инсталација осветљења аеродрома полетно-слетних стаза.
ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА (2)
Инсталација класичног громобрана. Инсталација громобрана на објектима специјалне
намене. Инсталација радиоактивног громобрана.
ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ (11)
Теорија осветљења и материјала: дијаграм корисности осветљености, изолукс дијаграм,
светлотехнички подаци извода светлости, светлотехничке величине и јединице;
светлосне карактеристике дијаграма, расподела светлосног флукса и расподела
светлосне јачине; извори светлости, сијалице са металним влакном, рефлекторске,
халогене, флуоресцентне ниског и високог притиска, пуњене живом и натријумом,
паљење стартерима и без стартера, светиљке за УВ зрачење, светлеће плоче; расподела
сјајности, засењивање, блесак, боја, стробоскопски ефекат.
Пројектовање унутрашњег осветљења: смернице, прописи и препоруке, избор светиљки
за опште и декоративно осветљење.
Смернице за извођење осветљења: приземне зграде, високе хале, стамбени објекти,
свечане хале, дактилобирои, школске просторије, болнице, јавни објекти.
Фотометријски прорачуни унутрашњег осветљења: метода прорачуна средње сјајности
површина, метода коефицијентом искоришћења, метода тачака, метода изолуксдијаграма, ватна метода, метода граничне криве сјајности.
Осветљење отворених простора: фактор квалитета, смернице за извођење, јавно
осветљење путева, пролаза, паркова, осветљење тунела, осветљење аеродрома, јавних
објеката и споменика, инсталација реклама.
Светлотехничка мерења: врста фотометра, мерење светлосне јачине, светлосног
флукса, сјајности, осветљености спољног осветљења.

1.9. ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН СА УПРАВЉАЊЕМ
(4 часа недељно, 88 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
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Циљ наставе овог предмета је продубљивање знања стечених на ранијим степенима из
области примене мотора за покретање радних машина, према различитим захтевима
које те машине постављају из области управљања електромоторним погонима.
Задаци:
- оспособљавање за избор електромотора и начин коришћења њихових погонских
могућности;
- упознавање могућности и начина управљања и регулације електромоторних погона,
као и електричне опреме и уређаја за управљање и заштиту електромоторних погона;
- оспособљавање за рад сложеним инсталацијама управљања и регулисања рада
моторних погона на основу рада елемената управљања и за изналажење кварова, за
њихово отклањање, за промену начин рада, за измену одговарајућих делова;
- оспособљавање за руковођење радним тимом у реализацији наведених послова,
праћење техничке спецификације потребне за остваривање ових послова и израда
одговарајућих погонских скица неопходних за реализацију одговарајућих послова.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА (30)
Основни принципи о електромоторном погону.
Дефиниција електромоторног погона: основне врсте електромоторног погона.
Основне поставке о избору електромотора. Врсте мотора с обзиром на његову заштиту.
Начин спајања електромотора са радним машинама.
Основи механике електромоторног погона. Основни појмови. Врсте оптерећења.
Основна једначина кретања електромоторног погона.
Свођење кретања елемената електромоторног погона на једну осу обртања.
Трајање пуштања у рад и коришћење електромоторног погона.
Избор минималне брзине обртаја електромотора.
Механичке карактеристике електромотора. Основни појмови. Основни режими рада
електромоторног погона.
Механичке карактеристике мотора за једносмерну струју: мотори са оточном побудом,
мотори са редном побудом, мотори са сложеном побудом.
Механичке карактеристике асинхроних мотора: мотори са прстеновима, мотори са
ротором у кратком споју.
Механичке карактеристике синхроних мотора.
Услови стабилног рада електромоторног погона.
Утицај промена параметара напојне мреже на карактеристике електромотора: мотори
једносмерне струје са независном побудом, мотори једносмерне струје са оточном
побудом, мотори једносмерне струје са редном побудом, асинхрони мотори.
Поређење електромотора према њиховим електромеханичким својствима.
Пуштање у рад и кочење електромотора. Основни појмови. Пуштање у рад асинхроних
мотора: мотори са прстеновима, мотори са краткоспојним ротором.
Пуштање у рад синхроног мотора.
Електрично кочење електромотора.
Кочење електромотора једносмерне струје.
Кочење асинхроног мотора.
Техно-економско поређење начина пуштања у рад и кочење електромотора.
Избор снаге електромотора. Основни појмови. Загревање и хлађење електромотора.
Режим рада електромоторних погона - дијаграма оптерећења.
Избор снаге електромотора за трајан погон са непроменљивим оптерећењем.
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Избор снаге електромотора за трајан погон са променљивим оптерећењем помоћу
метода еквивалентних величина.
Избор снаге електромотора за интермитентни погон.
Провера снаге електромотора на неоптерећеност.
Дозвољена учесталост укључења асинхроног мотора са краткоспојеним ротором.
РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ ОБРТАЈА ЕЛЕКТРОМОТОРА У ЕЛЕКТРОМОТОРНОМ
ПОГОНУ (18)
Основни показатељи при регулацији брзине обртања електромоторних погона.
Начин регулације брзина зависно од машина радилица.
Регулација брзине синхроних мотора.
Регулација брзине синхроних мотора са намотаним ротором помоћу отпора у колу
ротора.
Регулација брзина краткоспојног асинхроног мотора променом броја пари полова.
Регулација брзина помоћу спојница.
Регулација брзине мотора једносмерне струје.
Регулација брзине оточног мотора за једносмерну струју отпорником у колу ротора.
Регулација брзине оточног мотора променом побудне струје.
Регулација брзине Леонардовом групом.
Синхроно обртање електромоторних погона.
Одржавање једнакости и брзина помоћу заједничког вратила.
Електричне осовине.
Електрична осовина асинхроног мотора остварена помоћу електричне везе ротора
преко отпорника.
Употреба тиристора у техници регулације електромоторног погона.
Начин рада тиристора и њихове карактеристике.
Тиристори употребљени при регулисању рада мотора за једносмерну струју: регулација
брзине обртања мотора, помоћу једног тиристора и диоде, помоћу два тиристора у
пушпул вези, помоћу четири тиристора у вези са мостом у колу ротора, помоћу четири
тиристора у вези са мостом у колу побуде, помоћу тиристора и дијака код редног
колекторског мотора, помоћу два тиристора код оточног мотора једносмерне струје.
Промена смера обртања мотора тиристорима.
Заустављање мотора једносмерном струјом употребом тиристора.
Тиристори употребљени при регулацији брзина асинхроног мотора.

ЕЛЕМЕНТИ И УРЕЂАЈИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ
ПОГОНА (14)
Прекидачи: полужни гребенасти, паркетни, командно-потврдни. Прекидач звездатроугао, крајњи прекидачи, микропрекидачи, тастери. Опис, принцип рада и примена.
Контактори: врсте и подела према струји и командном напону. Контактори за тешке
услове рада. Опис и примена у управљању електромоторних погона.
Аутоматски моторно-заштитни прекидачи: подела према врсти погона. Опис, принцип
рада, примена.
Релеји: помоћни, биметални, прекострујни, наднапонски, временски, сигнални,
међурелејни.
Врсте и примена у управљању и заштити електромоторних погона: подешавање и избор
биметалних релеја за заштиту.
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Осигурачи: врсте - топљиви типа "Д", аутоматски, високоучински типа "Н".
Карактеристике осигурача, правилан избор осигурача према струји кратког споја и
струји оптерећења електромоторних погона.
Проводници, каблови. Избор пресека према струји кратког споја, полазној струји и
струји оптерећења електромоторних погона.
Сигнални елементи, сигналне светиљке, сигнални релеји, сирене.
Разводне табле, командно-релејни ормари, локални ормари - опис и примена.
Командни столови - пултови. Опис, примена.
Врсте и облици управљања, локално са лица места, даљински, аутоматски, преко
функционалних група, комбиновано. Примери управљања.
ШЕМЕ УПРАВЉАЊА ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНИМА (20)
Електричне шеме - једнополне, шеме деловања, развијене шеме, монтажне шеме,
логичке шеме и шеме везивања.
Шеме сигнализације, управљачка сигнализација, сигнализација положаја,
сигнализација деловања аутоматике, технолошка сигнализација.
Шеме директног покретања трофазних асинхроних мотора. Обрадити пример
управљања неког уређаја са свим технолошким условима и блокадама.
Шеме покретања трофазног асинхроног мотора преко гребенасте преклопке звезда троугао.
Шема покретања трофазног асинхроног мотора преко склопке звезда - троугао са
временским релејом.
Шема покретања трофазног асинхроног мотора са клизним прстеновима.
Шема промене смера обртања трофазних асинхроних кавезних мотора. Пример: шеме
управљања моторним вентилом са крајњим контактима.
Шеме промене брзине трофазних асинхроних мотора (двобрзински мотори).
Шема покретања мотора једносмерне струје са независном побудом.
Шема регулације брзина електромотора једносмерне струје Леонардовом групом.
Шеме дизел-агрегата - аутоматско укључивање при нестанку напона.
Шема управљања електромотора компресора.
Шема управљања за дизалице и кранове.
Шема управљања лифта.
Шема регулације брзине мотора тиристорима.
ЗАШТИТА ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА (6)
Заштита од преоптерећења. Осигурачи. Прекострујни релеји. Биметални - термички
релеји. Отпорнички термометри, полупроводници, РТС термистори.
Заштита од кратких спојева. Осигурачи. Брзи прекострујни релеји.
Заштита од земљоспоја. Прекострујни релеји.
Заштита од сметњи које потичу од напојне мреже. Напон нижи од Un - поднапонски
релеји и окидачи. Напон виши од Un - преднапонски релеји.

1.10. РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА за електроенергетичар за електричне
инсталације
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је стицање одређених теоријских знања из области
разводних постројења, како би се схватиле главне одлике постројења, номиналне
карактеристике и услови у којима елементи постројења могу безбедно да се користе.
Задаци:
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- упознавање техничких прописа који важе како при изградњи разводних постројења,
тако и техничких прописа који важе при експлоатацији разводних постројења;
- вршење мањих поправки односно замене једног елемента другим, истих или сличних
карактеристика, а да се не наруше функције постројења;
- оспособљавање за самостално и одговорно руковођење при извођењу ремонта и
ревизија на елементима постројења, односно комплетних поља;
- ефикасно вођење техничке документације у циљу бољег рада система, као и примене
заштитних средстава како личних, тако и колективних.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (4)
Историја развоја енергетике и разводних постројења, даљи правци и перспективе
развоја.
Потрошачи електричне енергије. Карактеристике, концентрација, променљивост
режима. Важност.
Типови разводних постројења и њихове особености.
СТРУЈЕ КРАТКИХ СПОЈЕВА У ПОСТРОЈЕЊИМА ВИСОКОГ НАПОНА (12)
Уводна разматрања. Врсте струја кратких спојева. Основне методе за прорачун струја
кратких спојева.
Обрађивање директне, инверзне и нулте импендансе система и елемената система
(генератори, далеководи, трансформатори, потрошачи). Приказ ових величина зависно
од снаге, конструкције и напонског нивоа ових елемената.
Пример прорачуна струја кратких спојева за једноставнију конфигурацију дела
високонапонског система.
Једносмерна компонента струје квара.
Понашање елемената система за време кратког споја и њихов утицај на околину
(издржљивост на ударне и термичке струје и на величину напона додира и корака).
Методе за ограничење струје кратких спојева.
КООРДИНАЦИЈА ИЗОЛАЦИЈЕ У ПОСТРОЈЕЊИМА ВИСОКОГ НАПОНА (4)
Сврха координације изолације.
Пренапони у постројењима високог напона (атмосферски и комулациони).
Стандардни ступњеви изолације.
Средства за заштиту од пренапона.
Размаци у постројењима високог напона (у отвореном и затвореном простору,
оклопљени и оклопљени пуњеним гасом).
РАДНА УЗЕМЉЕЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ МРЕЖА (4)
Основни појмови и одређења.
Неуземљене (некомпензоване) мреже.
Компензоване мреже: средства за компензацију, избор пригушнице и отклопа за
компензацију. Област примене компензованих мрежа.
Сигнализација једнофазних земљоспојева у неуземљеним и компензованим мрежама.
Ефикасно уземљење мреже. Напон и фаза у односу на земљу при једнофазном кратком
споју.
Појаве ферорезонансе у изолованим, компензованим и ефикасно уземљеним
системима.
ЕЛЕМЕНТИ ПОСТРОЈЕЊА ВИСОКОГ НАПОНА (16)
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Проводници: основне врсте проводника, шине и шинске конструкције. Неизоловани
вишежични проводници. Надземни водови. Каблови.
Изолатори. Носачи, затезни, потпорни, проводни, порцулански, стаклени.
Растављачи. Подела према намени. Подела према конструкцији. Избор растављача.
Уређаји за прекидање струје.
Високонапонски осигурачи. Опис. Топљење осигурача. Прекидање струје. Избор
осигурача.
Прекидачи снаге. Основни захтеви. Класификација. Избор.
Растављачи снаге. Намена. Конструкција. Избор.
Мерни трансформатори.
Струјни мерни трансформатори. Основни појмови, тачност. Конструкција. Избор.
Напонски трансформатори. Основни појмови. Тачност. Конструкција. Избор.
Трансформатори снаге. Основни појмови. Паралелан рад. Оптерећење трансформатора.
Заштита.
Пригушнице.
Одводници преднапона. Основни појмови. Врсте. Избор.
Кондензатори и кондензаторске батерије.
Телекомуникациони елементи високонапонске опреме.
ВФ пригушнице. ВФ кондензатори. Спојни филтри.
Уређаји за стабилну противпожарну заштиту.
Дизел-агрегати за нужно напајање сопствене потрошње.
Компресорска постројења.
ШЕМЕ ГЛАВНИХ СТРУЈНИХ КОЛА (6)
Врсте шема. Критеријум за избор шема. Поузданост шема. Техничко-економска
анализа шема. Шеме са трансформатором на крају вода. Шема са трансформатором у
воду.
УПРАВЉАЊЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈА (12)
Општи принципи управљања постројењима високог напона. Избори напајања из шеме,
развођење кола за управљање. Управљање прекидачима снаге. Управљање
растављачима и ножевима за уземљење. Табле и пултови за управљање. Диспечерски
центри. Даљинско управљање.
ИЗВОЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ВИСОКОГ НАПОНА (4)
Класификација постројења и основни захтеви. Постројења за унутрашњу монтажу.
Отворена и оклопљена. Оклопљена у гасу (SF). Постројења за спољну монтажу.
Распоред елемената и опреме. Тенденција развоја изградње постројења високог напона.
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (4)
Погонски дневник. Упутства за погон и одржавање. Принципијелне, развијене и
монтажне шеме. Разумевање симбола. Читање шема. Уношење промена. Прописи и
препоруке за изградњу погона и одржавање.

1.11. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ НАДЗЕМНИ ВОДОВИ И КАБЛОВИ
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је проширење теоријског знања из области извођења
надземних и кабловских водова.
Задаци:
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- оспособљавање за правилан избор елемената енергетских надземних водова, правилно
руковање њима и њихова монтажа;
- оспособљавање за правилно схватање разних појава које се дешавају у току
експлоатације свих водова;
- оспособљавање за самостално руковање радовима на изградњи, отклањању кварова,
ревизији и ремонту надземних електричних и кабловских водова;
- оспособљавање за израду и коришћење техничке документације.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЕНЕРГЕТСКИ НАДЗЕМНИ ВОДОВИ (34)
Општи део: електроенергетски надземни водови са становишта напонских нивоа за
једносмерну и наизменичну струју и конструкције; проводници, заштитно уже,
стубови.
Стубови: типови стубова и материјал, заштита стубова, избор стубова.
Изолатори: карактеристике материјала, избор и примена.
Прибор за вешање: избор, монтажа и примена.
Заштитне арматуре: рогови, рекети, прстенови и штелујућа искришта; избор
различитих арматура, расподела потенцијала дуж изолатора и улога код кратких
спојева.
Пригушивачи вибрација: појава вибрација и "галопирање" проводника; начин
спречавања вибрација.
Означавање далековода: обележавање далековода ради уочавања ваздуха, обележавање
стубова и фаза.
Посебни прорачуни: надземни водови, термичка граница оптерећења (угиб), прорачун
струје кратког споја, прорачун напона додира и напона корака, удаљеност при отклопу
и понашању ланчаника, гранични распони, галопирање отклона ужета, додирни терет.
Пројекат енергетског надземног вода: анализа трасе надземног вода, уздужни профил,
статика стубова и прорачуни, укрштање и прелази, прописи за приближавање и
укрштање надземних водова, садржаји пројекта, предмер и предрачун, спецификација
материјала и опреме.
Радови на изградњи енергетских надземних водова: планирање извођења радова,
припрема трасе и механизације, грађевински радови, израда темеља и стубова,
организација електромонтажних радова, електромонтажни радови.
Завршни радови, преглед и стављање вода под напон.
КАБЛОВСКИ ВОДОВИ (20)
Општи део: општи појмови о кабловским водовима као елементима у електричним
мрежама, област примене.
Типови и конструкције каблова: подела каблова према напонском нивоу, према врсти
изолације.
Основне електричне карактеристике каблова: електрични отпор каблова, радне
температуре, екран и електрична заштита, губици у кабловима, заштитни омотач.
Полагање каблова: врсте и начини.
Испитивање каблова: струјна оптерећеност каблова, нормални режим рада каблова,
дозвољене струје кратког споја, кварови на кабловима и рад под таквим условима.
Кабловске главе и спојнице: опрема и извођење, испитивање.
Кабловски прибор: прибор и спајање.
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Пројектовање кабловских водова: услови за пројектовање, одређивање трасе водова,
избор типова каблова, избор пресека и електричне заштите, избор прибора, завршница
и спојница, заштита траса каблова.
Изградња кабловских водова: трасирање и планирање, ископ рова, постављање каблова
ручно и машински, заштитне мере код изградње кабловских водова.
Пријем објеката за експлоатацију: техничка документација, снимци траса; испитивање
електричних инсталација, пуштање под напон.
Откривање кварова и оправка: одржавање каблова, радови на кабловским водовима.
САМОНОСЕЋИ КАБЛОВСКИ СНОПОВИ (12)
Конструкција самоносећих кабловских снопова за ниски и средњи напон.
Прибор самоносећих кабловских снопова за ниски напон: прибор за вешање, прибор за
настављање и спајање.
Прибор средњонапонских самоносећих кабловских снопова: прибор за вешање, прибор
за настављање и спајање.
Изградња електроенергетских надземних водова са СКС: изградња нисконапонских
водова са СКС, изградња средњонапонских водова са СКС.

1.12. ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ за електроенергетичар за електричне
инсталације
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је упознавање начина рада, главних одлика и склопа свих
врста електричних машина које се користе у електромоторним погонима.
Задаци:
- оспособљавање за правилно руковање електричним машинама;
- оспособљавање за праћење наставе других предмета у којима се захтева познавање
електричних машина;
- оспособљавање за вршење поправке појединих врста електричних машина;
- упознавање савремених конструктивних решења и уградње електричних машина;
- упознавање намене и врсте помоћних уређаја и постројења машина великих снага;
- дефинисање и отклањање квара на електричним машинама.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ТРАНСФОРМАТОРИ (16)
Основне одлике трансформатора.
Намена, области примене и номиналне величине трансформатора.
Склоп трансформатора, магнетно коло, навоји, трансформаторски суд, прибор.
Начин рада трансформатора. Однос струје и напона.
Индуктивни напон на навојку и навоју. Однос трансформације.
Приближна сталност магнетног флукса и његове индукције при сталном примарном
напону.
Приближна сталност магнетног напона при сталном примарном напону.
Приближна сталност губитка снаге у гвожђу. Оглед празног хода.
Губици снаге у бакру. Оглед кратког споја.
Степен искоришћења снаге у трансформатору.
Хлађење трансформатора.
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Теорија трансформатора.
Магнетни напон трансформатора. Струја празног хода.
Магнетни флуксови у трансформатору.
Општи векторски дијаграм трансформатора.
Промена напона при оптерећењу трансформатора. Спољна карактеристика.
Трофазни трансформатор.
Одређивање дијаграма спрезања трансформатора. Стандардна подела и скупине.
Паралелни рад трансформатора.
Рад трофазних трансформатора при несиметричном оптерећењу.
Трансформатори у електранама.
Блок-трансформатори.
Трансформатори сопствене потрошње.
Посебне врсте трансформатора.
Ауто-трансформатори.
Мерни трансформатори (напонски, струјни).
Карактеристични кварови и њихови узроци (утврђивање и отклањање).
АСИНХРОНЕ МАШИНЕ (20)
Основне одлике асинхроног мотора. Опис асинхроног мотора. Врсте асинхроног
мотора према конструкцији ротора. Асинхрони мотори са краткоспојеним ротором.
Асинхрони мотори са намотаним ротором. Напајање асинхроног мотора. Теслино
обртно магнетно поље. Синхрона брзина поља. Врсте намотаја. Навојни корак.
Принцип рада асинхроног мотора. Брзина обртаја ротора. Клизање. Теорија асинхроног
мотора. Магнетни напон у асинхроном мотору. Струја празног хода. Магнетни
флуксеви у асинхроном мотору. Напони у асинхроном мотору. Векторски дијаграм
асинхроног мотора. Електромагнетни моменат асинхроног мотора. Механичке
карактеристике. Кружни дијаграм асинхроног мотора. Електричне и механичке
карактеристике асинхроног мотора добијене из кружног дијаграма. Пуштање у рад
асинхроног мотора. Пуштање у рад асинхроног мотора са краткоспојеним ротором.
Струјни удари. Конструкције асинхроног мотора са краткоспојеним ротором са
побољшаним својствима при пуштању у рад. Пуштање у рад асинхроног мотора са
намотаним ротором. Регулација брзине обртања асинхроног мотора. Промена смера
обртања. Губици снаге у асинхроном мотору. Степени искоришћења. Хлађење
асинхроног мотора. Врсте асинхроног мотора према напону напајања. Карактеристични
кварови и њихови узроци (утврђивање и отклањање).
СИНХРОНЕ МАШИНЕ (10)
Основне одлике синхроних машина. Врсте синхроних машина према конструкцији
ротора: ротор са истакнутим магнетним пољима, цилиндрични ротор. Магнетно коло
статора синхроне машине: намотај статора, врсте намотаја, навојни корак. Магнетна
реакција индукта синхроне машине (омско, индуктивно и капацитивно оптерећење).
Синхрони генератор. Врсте синхроних генератора: хидрогенератори, турбогенератори.
Принцип рада и побуђивање синхроног генератора. Синхронизација генератора са
мрежом. Карактеристике синхроног генератора. Пуштање у рад синхроног мотора
помоћу пригушнице и помоћу ауто-трансформатора. Принцип рада синхроног мотора и
његова примена. Праћење синхроних машина у раду: контрола и мерење,
карактеристични кварови, узроци, утврђивање и отклањање кварова.
МАШИНЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ (8)
Основне одлике машина једносмерне струје. Опис делова машине једносмерне струје.
Индуктор, индукт и комутатор. Индуктивни напон у машини једносмерне струје.
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Моменат електромагнетних сила. Генератор једносмерне струје. Основни појмови.
Врсте генератора једносмерне струје. Карактеристике генератора једносмерне струје са
оточном побудом. Примена генератора једносмерне струје. Карактеристични кварови.
Одржавање. Мотори једносмерне струје. Основни појмови. Врсте мотора једносмерне
струје. Пуштање у рад. Механичке и електричне карактеристике мотора са оточном
побудом. Примена мотора једносмерне струје. Карактеристични кварови. Одржавање.
Мале машине једносмерне струје. Тахо генератори једносмерне струје. Универзални
комутаторни мотори.
УСМЕРАЧЕ (4)
Коришћење и врсте усмерача. Диоде. Примена. Полупроводничке усмераче. Примена.
Тиристори. Примена.
ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА (8)
Мерење неелектричних величина. Мерење температуре. Мерење брзине обртања.
Испитивање трансформатора. Проверавање ознаке крајева. Провера врсте спреге.
Испитивање врсте спреге. Испитивање асинхроног мотора. Мерење клизања. Оглед
празног хода. Оглед кратког споја.

1.13. ПРАКСА за електроенергетичараeлeктричнe инстaлaциje
(6 часова недељно, 132 часа укупно у часовном систему и 240 часова у
блоку)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је стицање практичних искустава упоредо са теоријском
наставом електроенергетичара за електричне инсталације.
Задаци:
- стицање вештина у руковању алатима, уређајима и инструментима;
- стицање навике о систематском приступу пословима придржавајући се техничких
прописа, правилника, упутстава примењујући прописане заштитне мере;
- развијање смисла за строги редослед радњи приликом руковања уређајима и опремом
на електричним инсталацијама у безнапонском стању, у близини напона и под
напоном;
- оспособљавање за самостално проналажење и отклањање кварова на електричним
инсталацијама напајања, управљања, електричним машинама и аутоматизованим
уређајима;
- оспособљавање за самостално организовање и вођење послова производње и
електромонтаже уз примену савремених метода производње и организације
производње.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
У ЧАСОВНОМ СИСТЕМУ (132)
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (30)
Пројектовање дела електричне инсталације стамбеног или пословног простора,
складишта, склоништа и слично, као и спољне инсталације расвете. Израда
документације техничке припреме рада за извођење ових послова, послова
организовања рада и израде ове инсталације, као и њеног одржавања.
Израда или доградња електричне инсталације у зиду и на зиду са цевима и водовима
сличним каблу и повезивање електричне инсталације са разводним ормаром.
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Израда или доградња електричне инсталације у влажним просторијама са кабловима
(заптивна инсталација) постављање заптивног разводног ормара са потребним
елементима.
Израда инсталације склоништа са уређајима за узбуњивање и система за вентилацију.
Извођење противпожарних инсталација.
Израда интерфон инсталације за 20 и више станова. Контрола интерфонске
инсталације.
Израда и постављање електричне браве на улазу са командовањем из стана.
Израда телефонске инсталације са надземним и подземним прикључком. Мерење
прелазног отпора телефонског уземљења.
Израда електричне инсталације за централну ТВ радио-антену са потребним
прикључцима.
Израда електричне инсталације за рекламне сврхе.
Утврђивање грешке на инсталацији.
Оштећење инсталације међу проводницима, према маси, прекид вода, лош спој у
разводној кутији, кратак спој и др.
Заштита од високог додирног напона изведена ТТ системом, ТН системом или
заштитном струјном склопком. Израда разних врста уземљивача. Провера исправности
уземљивача.
Израда разводног ормара са двотарифним бројилом, са ФИД склопком, уклопним сатом
или МТК системом према прописима електродистрибуције.
Израда заптивног разводног ормара за специјалне просторије са потребним елементима
и важећим прописима.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ (20)
Израда или замена надземног вода са одређивањем потребног пресека проводника и
осигурача. Упознавање прописа о изградњи електроенергетских надземних водова.
Обележавање трасе. Постављање стубова.
Радови на монтирању изолационих конзола и других елемената на стубовима.
Формирање изолаторских ланаца и замена појединих чланака у изолаторском ланцу.
Развлачење, везивање, затезање и настављање проводника и ужади. Клемовање и
монтажа мостова.
Постављање или замена каблова разних врста са одређивањем потребног пресека
проводника и осигурача. Одређивање дозвољене вучне силе и њена контрола
динамометром. Радијуси савијања каблова.
Монтажа кабловских глава (за унутрашњу и спољашњу монтажу), кабловских
спојница, кабловских прикључних кутија од 1 kV. Монтажа кабловских глава и
спојница од 10 kV.
Радови на изградњи електроенергетских водова ниског и средњег напона са СКС.
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ (42)
Постављање и везивање трансформатора. Постављање и везивање мерних (струјних и
напонских) трансформатора и аутотрансформатора.
Постављање и скидање електромотора. Утврђивање кварова на намотајима статора
једнофазних и трофазних асинхроних и синхроних мотора. Утврђивање грешке на
прикључним спојевима на табли мотора. Отклањање кварова.
Израда инсталационе табле за напајање трофазних и једнофазних мотора која садржи
растављаче, прекидаче, осигураче, мерне уређаје, потребне инструменте и сл.
Израда и поправка прекидача звезда - троугао, прекидача за промену смера, прекидача
крај хода, заштитних аутоматских прекидача у уљу и без уља са дотеривањем
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контактних површина. Провера исправности и регулације биметалне и електромагнетне
заштите.
Постављање оточних, редних и сложених мотора једносмерне струје и генератора.
Повезивање са инсталацијом напајања и управљања и одговарајућим елементима, као
што су: отпорници за пуштање и кочење, отпорници у побудном колу, пребацачи за
промену смера обртања, тиристори и сл.
Израда инсталационих ормара, напајања, управљања и регулације за разне машине,
регулатора, појачавача, разних мерних претварача, релеја и слично. Провера ових
елемената.
Утврђивање кварова на инсталацијама елемената управљања и регулације
коришћењем принципских и монтажних шема. Отклањање ових кварова за привремен
и трајан рад инсталације и елемената управљања. Одабир елемената за замену у
систему за управљање и регулисање рада машине. Стављање у погон машине после
завршене оправке.
РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА (20)
Упознавање документације и електричних шема једног разводног постројења.
Упознавање конструкцијских решења, изабраног система сабирница, распореда
елемената опреме, начина управљања прекидачима и растављачима снаге, врстама
блокаде, системом сигнализације, системом противпожарне заштите и сл.
Преглед изолационих делова, потпорних изолатора, спојева на сабирницама и
одводима. Преглед мерних трансформатора и остале опреме у мерним ћелијама.
Преглед и ремонт сабирничких излазних растављача са њиховим погонима (ручним,
електромагнетним, пнеуматским). Преглед и замена уља у прекидачима снаге. Преглед
свих релеја у ћелији. Провера функционисања команди и заштите.
ПРИПРЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (20)
Планирање производње и пословања.
Упознавање годишњег плана радне организације (планови капацитета производње,
продаје, кадрова итд.). Упознавање кварталних и оперативних планова (недељно и
дневно планирање).
Упознавање начина праћења и извршења планова (гантограми).
Упознавање организације планирања и спровођења планова производње, као и облика
производње.
Техничко припремање производње. Упознавање процеса пројектовања и конструисања
производа или електричних инсталација (главне активности у процесу пројектовања и
конструисања, принципи рада у конструисању, избор варијанти конструкцијских
решења итд.).
Упознавање пројектно-конструкцијске документације, као и начин вођења исте.
Упознавање технолошког процеса, норматива материјала, норматива алата, нормирање
рада и организације техничке припреме.
Упознавање начина складиштења и документације складишта материјала, алата,
полупроизвода и производа.
У БЛОКУ (240)
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (40)
Израда или доградња електричне инсталације у објектима са нормалним и
специфичним условима. Повезивање електричне инсталације са разводним ормаром.
Израда електричног прикључка објекта на градску мрежу надземним водом са голим
проводницима, подземним кабловским водом или самоносећим кабловским снопом.
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Провера исправности уземљења. Мерење напона додира и напона корака. Мерење
прелазног отпора радног и заштитног уземљења.
Мерење прелазног отпора громобранског уземљења.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ (50)
Учествовање у електромонтажним радовима при изградњи електроенергетских
надземних водова, подземних водова и водова са СКС.
Одређивање места квара на каблу, положаја кабла у траси, утврђивање одређеног кабла
у групи каблова. Напонско испитивање кабла.
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНИМА (50)
Утврђивање кварова на примарном и секундарном навоју трансформатора, пробој
према маси, међу навојима и намотајима.
Утврђивање кварова на намотајима статора и ротора једнофазних и трофазних
асинхроних и синхроних мотора.
Испитивање, контрола и отклањање кварова и недостатака при монтажи алтернатора.
РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА (50)
Упознавање документације и електричних шема једног разводног постројења.
Провера функционисања команди и заштите.
Упознавање најчешћих кварова и начин отклањања истих.
ПРИПРЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (50)
Упознавање начина пословања радне организације, годишњих и месечних планова
рада.
Упознавање начина праћења извршења планова производње.
Упознавање техничке припреме производње.
Упознавање начина оперативног припремања производње.
Упознавање оперативне документације у погону (радни налог, радни лист, потрошница,
пратећи лист, налог за алат и сл.). Начин вођења оперативне документације и ток
информација. Организација оперативне припреме производње и контрола квалитета
производа.
Упознавање организације градилишта. Пројектна и оперативна документација.
Припрема градилишта. Организација складишта и приручних магацина. Обезбеђење
услова хигијенско-техничке заштите. Организација рада на градилишту и вођење
грађевинске књиге, као и друге документације. Праћење плана производње
(гантограми). Извршавање уговорних обавеза. Контрола квалитета електромонтажних
радова.

1.14. ПРАКСА за електроенергетичара за мреже и постројења
(6 часова недељно, 132 часа укупно у часовном систему и 240 часова у
блоку)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање практичних искустава о пријемним испитивањима
опреме електроенергетских објеката, о транспорту опреме и руковању приликом
монтаже.
Задаци:
- овладавање вештином руковања основним алатима и уређајима;
- стицање навике о систематском приступу пословима придржавајући се техничких
прописа, правилника и упутстава и примењујући прописане заштитне мере;
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- развијање смисла за строги редослед радњи приликом руковања уређајима и опремом
на електроенергетским објектима у безнапонском стању, у близини напона и под
напоном;
- стицање практичних знања и вештина потребних за квалитетније и брже обављање
радова на изградњи електроенергетских објеката, отклањање кварова, као и на
радовима приликом ревизија и ремонта;
- овладавање организацијом послова на изградњи и одржавању електроенергетских
објеката у циљу стицања веће самосталности.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
У ЧАСОВНОМ СИСТЕМУ (132)
ПРАКТИЧНИ РАДОВИ У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА (40)
Пријемна и друга испитивања трансформатора и учешће у једноставнијим поступцима.
Заштита у трансформаторским станицама. Заштита трансформатора,
аутотрансформатора и пригушница. Упознавање врсте заштита, поступака испитивања
и подешавања.
Заштита водова. Врсте заштита. Увод у поступке испитивања и подешавања.
Радови у току експлоатације.
Увид у документа за рад и припрему рада. Упознавање интерних прописа и упутстава
која одређују мере сигурности при раду.
Упознавање поступака манипулација у трансформаторским станицама. Учешће у
једноставнијим случајевима.
Увид у примену мера сигурности при раду у безнапонском стању. Упознавање
правилне примене заштитних средстава и опреме.
Упознавање најчешћих врста кварова у трансформаторским станицама, као и
могућности и поступак отклањања.
Упознавање најчешћих врста кварова код трансформатора и поступак отклањања уз
евентуални приказ одређених случајева квара на трансформаторима који су дуже ван
погона.
ПРАКТИЧНИ РАДОВИ НА НАДЗЕМНИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ВОДОВИМА
(50)
Пријемна испитивања опреме
Производња ужади. Пријемна испитивања. Прописи.
Производња и монтажа изолатора. Пријемна испитивања изолатора. Прописи.
Производња овесне опреме. Пријемна испитивања. Прописи.
ПРАКТИЧНИ РАДОВИ НА КАБЛОВСКИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ВОДОВИМА
(43)
Припрема градилишта
Прибављање дозволе за раскопавање. Требовање материјала. Лоцирање градилишта.
Довоз опреме и материјала итд.
Монтажа кабловских глава, спојница, кабловских прикључних кутија 1 kV
Кабловска глава за спољашњу монтажу за кабл типа ПП 00 (од силмина или
синтетичког материјала).
Монтажа кабла на стуб. Постављање заштитног олука. Учвршћење кабла. Слагање
фаза. Монтаже главе. Наливање. Испитивање. Спајање на надземни вод. Опрема.
Материјал. Прибор. Алати и заштитна средства.
Кабловске спојнице: праве и рачвасте за кабл типа ПП 00 (од ливеног гвожђа или
синтетичког материјала).
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Ископ рова на спојницу. Одређивање кабла. Постављање заштитног шатора у случају
невремена или ниских температура. Сечење кабла. Слагање фаза. Спајање проводника (
A1-A1, A-Cu) пресовањем, летовањем и помоћу стезаљки. Монтажа спојнице и
испитивања. Опрема. Материјал. Прибор. Алати и заштитна средства.
Монтажа кабловских глава и спојница 10 kV
Кабловска глава за спољашњу монтажу за кабл типа I (N) PO 13.
Монтажа кабла на стуб или носач (веза трансформатор - развод 10 kV). Постављање
заштитног олука. Учвршћивање кабла. Слагање фаза. Монтажа главе. Припрема уља за
наливање. Испитивање. Спајање на надземни вод или трансформатор. Уземљење.
Опрема. Материјал. Прибор. Алати и заштитна средства.
Кабловска глава за унутрашњу монтажу за кабл типа I (N) PO 13.
Постављање кабла. Развођење жила кабла и учвршћење кабла. Слагање фаза. Монтажа
кабловске главе. Наливање уља. Пресовање папучица. Израда уземљења. Испитивање.
Везивање на разводно постројење 10 kV. Опрема. Материјал. Прибор, алати и заштитна
средства.
Права кабловска спојница за кабл типа I (N) PO 13.
Ископ рова за спојницу. Одређивање кабла. Постављање заштитног шатора у случају
невремена или ниских температура. Сечења кабла. Слагање фаза. Монтажа спојнице.
Спајање проводника A1-A1, A-Cu пресовањем. Наливање уља и кабловске масе.
Испитивање. Опрема. Материјал. Прибор. Алати и заштитна средства.
Кабловска глава за унутрашњу монтажу за кабл типа XHP (веза трансформатор развод 10 kV).
Постављање кабла. Учвршћење кабла магнетним обујмицама. Слагање фаза. Монтажа
кабловске главе. Постављање папучица. Израда уземљења. Испитивање. Везивање на
прикључке трансформатора и развода 10 kV. Опрема. Материјал. Прибор. Алати и
заштитна средства.
Монтажа кабловске главе за спољашњу монтажу, кабловске главе за унутрашњу
монтажу или кабловске спојнице 35 kV
Кабловска глава за спољашњу монтажу за кабл типа I (N) PZO 13,35 kV.
Монтажа кабла на стуб или носач (веза трансформатор - развод 35 kV). Постављање
заштитног олука. Учвршћење кабла. Развођење жила. Слагање жила. Монтажа главе.
Припрема и наливање уља. Испитивање. Спајање на надземни вод или трансформатор.
Уземљење. Опрема. Материјал. Прибор. Алати и заштитна средства.
Кабловска глава за унутрашњу монтажу за кабл типа I (N) PZO 13,35 kV.
Постављање кабла. Учвршћење кабла. Развођење жила. Слагање фаза. Монтажа
кабловске главе. Припрема и наливање уља. Израда уземљења. Испитивање. Везивање
на разводно постројење 35 kV. Опрема. Материјал. Прибор. Алати и заштитна средства.
Кабловска спојница за кабл типа I (N) PZO 13,35 kV.
Ископ рова за спојницу. Одређивање кабла. Постављање заштитног шатора са свом
пратећом опремом (грејачи, вентилатор, уземљење, електрични прикључак и сл).
Сечење кабла. Слагање фаза. Монтажа спојнице. Спајање проводника (A1-A1, A1-Cu).
Припрема и наливање уља и кабловске масе. Испитивања. Опрема. Материјал. Прибор.
Алати и заштитна средства.
У БЛОКУ (240)
1. ПРАКТИЧНИ РАДОВИ У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА
Упознавање елемената постројења и њиховог распореда у трансформаторским
станицама
Обилазак трансформаторских станица и упознавање конструктивних решења,
изабраног система сабирница, распореда елемената опреме, начина управљања
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прекидачима, растављачима и растављачима снаге, врсте блокаде, система
сигнализације, система противпожарне заштите итд.
Грађевински радови
Обилазак градилишта трансформаторских станица. Увид у начин градње, транспорт и
постављање трансформатора, уношење ћелија прекидача и др. Упознавање пројеката
грађевинског и електродела, као и грађевинске књиге.
Пријем објекта
Учешће у припремама за пријем објекта у експлоатацију.
Радови у току експлоатације
Увид у документа за рад и припрему рада. Упознавање интерних прописа и упутстава
која одређују мере сигурности при раду.
Учешће у спровођењу ревизија и ремонта у трансформаторским станицама.
Радови у близини напона
Увид у рад у близини напона и одређене поступке са аспекта сигурности.
Радови под напоном
Увид у рад под напоном и средства рада.
2. ПРАКТИЧНИ РАДОВИ НА НАДЗЕМНИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ
ВОДОВИМА
Грађевински радови
Присуствовање подизању стубова (порталних и класичних).
Електромонтажни радови
Подизање алата и терета као и везивање.
Формирање изолаторских ланаца (армирање).
Обезбеђење вода преко кога се развлачи проводник.
Развлачење проводника. Настављање проводника. Визирање, затезање, клемовање и
монтажа мостова.
Монтажа растојника и пригушивача вибрација.
Мерење отпора уземљења.
Обављање интерног техничког прегледа електроенергетског надземног вода.
Радови у току експлоатације
Замена појединих чланака у изолаторском ланцу.
Постављање уземљења на електроенергетском надземном воду.
Спуштање проводника са носећег стуба.
Монтажа репарационог наставка.
Контрола и подешавање затега на порталним стубовима са заменом чахура.
Сеча растиња испод и у близини електроенергетског надземног вода.
Учешће у ремонту електроенергетског надземног вода.
Снимање и тражење квара. Рад са радарима и ВА локаторима.
Рад са индикаторима напона.
Термовизијска мерења.
Замена чланака изолаторског ланца под напоном.
3. ПРАКТИЧНИ РАДОВИ НА КАБЛОВСКИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ
ВОДОВИМА
Грађевински радови
Рушење бетонско-асфалтног застора. Ископ рова ручно и машински. Израда прелаза
улица (бетонским блоковима, јувидур цевима). Постављање постељице кабла,
штитника, плоча, PVC упозоравајућих трака. Затрпавање и набијање (ручно и
машински). Машине. Алати. Заштитна средства.
Полагање каблова
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Полагање каблова. Одређивање дозвољене вучне силе и њена контрола динамометром.
Радијуси савијања кабла. Провлачење каблова кроз прелазе улица. Увод у објекте.
Снимање трасе положених каблова. Машине. Алати. Заштитна средства.
Радови под напоном
Чишћење кабловских прикључних кутија. Притезање контакта који се налазе под
напоном. Замена постоља осигурача NVO. Алати. Заштитна средства.
Одређивање места квара на каблу, положаја кабла у тлу и напонско испитивање.
Упознавање уређаја и метода одређивања грешке код папирних, PVC и XHP каблова.
Прогоревање места квара на каблу. Одређивање класе кабла. Одређивање одређеног
кабла у групи каблова. Напонско испитивање каблова.

1.15. ЕЛЕКТРОНИКА И ДИГИТАЛНА ТЕХНИКА
( 2+1 час недељно, 44 + 22 часа укупно )
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је продубљивање знања из електронике и дигиталне
технике као основе за изучавање других стручних предмета.
Задаци:
- проширивање знања из области електронике и дигиталне технике;
- упознавање основних кола аналогне и дигиталне електронике, принципа рада и
примене тих кола;
- оспособљавање за самосталан рад на електронским системима.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД У ЕЛЕКТРОНИКУ И ДИГИТАЛНУ ТЕХНИКУ (8)
СТРУЈА И НАПОН
Структура материје. Струја. Напон. Компоненте електричног кола.
ОТПОР И СНАГА
Отпор. Снага. Проводници. Изолатори. Отпорници.
РЕДНО КОЛО
Редни спој електричних компоненти. Струја у редном колу. Отпор редног кола. Напон
у редном колу. Снага у редном колу. Неисправности у редном колу.
ПАРАЛЕЛНО КОЛО
Паралелни спој електричних компоненти. Напон у паралелном колу. Струја у
паралелном колу. Отпор паралелног кола. Снага у паралелном колу. Неисправности у
паралелном колу.
СЛОЖЕНО КОЛО
Електричне компоненте у сложеном колу. Укупни отпор у сложеном колу. Расподела
напона у сложеном колу. Струје у сложеном колу. Снага у сложеном колу. Анализа
сложеног кола. Примери сложеног кола. Неисправности у сложеном колу.
ЈЕДНОСМЕРНА И НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА
Разлика између једносмерне и наизменичне струје. Облик таласа наизменичне струје.
Генерисање наизменичних струја. Мерење наизменичних сигнала универзалним
инструментом и осцилоскопом.
КОНДЕНЗАТОР
Карактеристике кондензатора. Кондензатор у струјном колу. Типови кондензатора и
означавање. Капацитивни отпор. Редно РЦ коло. Паралелно РЦ коло. Испитивање
кондензатора. Примене кондензатора.
ЕЛЕКТРОМАГНЕТИ, ИНДУКТОРИ И ТРАНСФОРМАТОРИ
Електромагнетизам. Електромагнетна индукција. Самоиндукција. Међуиндукција.
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ОТПОРНИК, ИНДУКТИВИТЕТ И КАПАЦИТЕТ У ЕЛЕКТРИЧНОМ КОЛУ
Редно RLC коло. Паралелно коло. Резонанса. Примена RLC кола. Неисправности у RLC
колу.
АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА (20)
ПОЛУПРОВОДНИЦИ
Кристална структура полупроводника. Полупроводници N и P типа. Образовање PN
споја. Директно и инверзно поларисани PN спој. Карактеристика PN споја. Пробој PN
споја.
ДИОДЕ
Диода у електричном колу. Радна права и радна тачка. Врсте диода. Испитивање диоде.
Једнострани усмерач. Двострани усмерач. Грецов усмерач. Стабилизаторске диоде и
њихова примена. Фотодиоде и фотоотпорници. Светлеће полупроводничке диоде.
Течни кристали. Диоде у електричном колу. Неисправности електричног кола са
диодама.
БИПОЛАРНИ ТРАНЗИСТОРИ
Принцип рада биполарног транзистора. Основне компоненте струја у транзистору.
Коефицијент струјног појачања. Начини везивања транзистора. Карактеристике
транзистора. Ограничења у раду транзистора. Ознаке транзистора. Појачавач са
заједничким емитором. Радна права и радна тачка. Хибридни параметри транзистора.
Еквивалентна шема биполарног транзистора са х-параметрима. Узроци нестабилности
радне тачке и њена стабилизација. Графичка анализа појачавача са заједничким
емитором. Изрази за појачање струје, напона и снаге, улазне и излазне отпорности код
појачавача са заједничким емитором. Фреквенцијска карактеристика. Негативна
повратна спрега. Појачавач са негативном повратном спрегом.
Појачавач са заједничким колектором. Дарлингтонов спој. Класе рада појачавача.
Појачавач са комплементарним паром транзистора. Вишестепени појачавач. Биполарни
транзистор као прекидач. Фототранзистор. Хлађење полупроводника. Испитивање
биполарног транзистора. Неисправности електричног кола са биполарним
транзисторима.
FET и MOSFET
Принцип рада FET-а на моделу са заједничким сорсом. Статичке карактеристике FET-а.
Параметри FET-а. FET-ови са изолованим гејтом - MOSFET-ови. V MOSFET-ови.
Једносмерни режим рада са FET-овима. Радна права и радна тачка. Аутоматски
преднапон. Параметри FET-а и еквивалентна шема. Појачавач са заједничким сорсом.
Испитивање FET-ова и MOSFET-ова.
Неисправности у електричном колу са FET-овима и MOSFET-овима.
ОСЦИЛАТОРИ И ТИРИСТОРИ
Позитивна повратна спрега. Бархаузенов услов осциловања. Осцилатори. Триодни
тиристор. Диак и триак. Побуђивање тиристора. Фазна регулација помоћу триака и
диака. Испитивања осцилатора и тиристора. Карактеристичне неисправности у
електричном колу са осцилаторима и тиристорима.
ЛИНЕАРНА ИНТЕГРИСАНА КОЛА
Монолитна и хибридна интегрисана кола. Блок шема интегрисаног операционог
појачавача. Диференцијални појачавач. Диференцијално појачање и појачање
заједничког сигнала. Излазни степен. Карактеристичне величине интегрисаних
операционих појачавача. Идеални инвертујући појачавач. Реални инвертујући
појачавач. Неинвертујући појачавач. Јединични појачавач. Коло за сабирање и
одузимање са операционим појачавачем. Пасивна и активна кола за диференцирање и
интеграљење. Ограничавачи. Напонски компаратор. Шмитово окидно коло.
Интегрисани стабилизатори напона. Прекидачки стабилизатори. Претварачи
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једносмерног напона (DC-DC претварачи). Испитивање линеарних интегрисаних кола и
карактеристичне неисправности.
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА (16)
БРОЈНИ СИСТЕМИ И КОДОВИ
Децимални бројни систем. Бинарни бројни систем. Хексадецимални бројни систем.
Бинарни кодови.
ЛОГИЧКА КОЛА
Основна логичка кола. Инвертујућа логичка кола. Ексклузивна логичка кола (XOR и
XNOR). Симболи логичких кола.
СТАНДАРДНИ ЛОГИЧКИ УРЕЂАЈИ
Фамилија биполарни дигиталних интегрисаних кола. Фамилија MOS дигиталних
интегрисаних кола.
ПРОГРАМИБИЛНИ ЛОГИЧКИ УРЕЂАЈИ (PLD)
Конструкција програмибилних логичких уређаја са стандардним и програмибилним
логичким уређајима. Типови програмибилних логичких уређаја. Испитивање
мултиметром, осцилоскопом, логичким пулсерима. Карактеристичне неисправности и
оправка уређаја.
КОМБИНОВАНА ЛОГИЧКА КОЛА
Кодери. Енкодери. Мултиплексери. Демултиплексери. Компаратори. Испитивање и
карактеристичне неисправности.
FLIP-FLOR и тајмери
Set-Reset Flip-Flop. Data-Type Flip-Flop. J-K-Flip-Flop. Дигитални тајмери и контролна
кола.
СЕКВЕНЦИЈАЛНА ЛОГИЧКА КОЛА
Buffer регистратори. Shift регистратори. Тростепени излазни регистратори. Примена
регистратора. Асинхрони бројачи. Синхрони бројачи. Примена бројача. Испитивање и
карактеристичне неисправности.
ПОЛУПРОВОДНИЧКЕ МЕМОРИЈЕ
Полупроводничке ROM меморије. Полупроводничке RWM меморије. Примена и
испитивање.
АНАЛОГНИ И ДИГИТАЛНИ ПРЕТВАРАЧИ СИГНАЛА
Претварање аналогних и дигиталних сигнала. А/D и D/А конвертори. Примена и
испитивање конвертора.
ХАРДВЕР И СОФТВЕР
Основе рачунара. Hardware и software. Микропроцесор. Принцип рада микропроцесора.
Испитивање микропроцесора. Карактеристичне неисправности и узроци.

ВЕЖБЕ (22)
1. Диода и усмерач.
2. Стабилизатор напона са Ценер диодом.
3. Биполарни транзистор као прекидач.
4. Појачавач са заједничким емитером. Појачавач са заједничким колектором.
5. Појачавач са комплементарним паром транзистора.
6. FET. MOSFET.
7. RC осцилатор. Осцилатори са индуктивном спрегом.
8. Фазна регулација помоћу триака и диака.
9. Инвертујући појачавач. Коло за сабирање напона. Неинвертујући појачавач.
10. Јединични појачавач. Диференцијални појачавач.
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11. Коло за одузимање напона. Ограничавачи. Шмитово окидно коло.
12. Пасивна кола за диференцирање и интеграљење.
13. Стабилизатор напона.
14. PLD.
15. Микропроцесор.

1.16. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА
за aутoeлeктричaр – спeциjaлистa
(2 часа недељно, 44 часа укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је проширивање знања из организације рада у
предузећу/сервису, упознавање са основним стандардима из подручја система
квалитета, као и планирање, организовање, надзор над изведеним радовима и завршна
контрола рада при извођењу радова на оправци/сервисирању возила.
Задаци:
- проширивање знања из области организације рада предузећа/ сервиса;
- проширивање знања из области система квалитета;
- проширивање знања из области предузетништва и менаџмента;
- проширивање знања из области административних и комерцијалних послова у
предузећу/сервису;
- проширивање знања из области комуникације са сарадницима и корисницима услуга;
- проширивање знања из области прописа о заштити на раду и противпожарној
заштити;
- проширивање знања из области прописа о заштити животне средине;
- оспособљавање за самосталан рад на планирању, организовању, извођењу, контроли
изведених радова, завршној контроли и предаји возила власнику.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ПРЕДУЗЕЋУ/СЕРВИСУ (2)
Познавање основних правних аката и стандарда о оснивању предузећа и организацији
рада у предузећу/сервису. Интерна правила за рад у радионици. Познавање законских
прописа о безбедности саобраћаја. Познавање осталих прописа и упутстава битних за
рад у радионици.
ОСНОВЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И МЕНАЏМЕНТА У ПРЕДУЗЕЋУ/ СЕРВИСУ (8)
Правни оквир. Предузетничка радња. Привредно друштво. Оснивање предузетничке
радње и предузетничког друштва. Порез. Вођење предузетничке радње. Основе
менаџмента.
ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА (10)
Познавање основних стандарда система квалитета. Обезбеђивање квалитета свог рада и
рада групе. Контрола и вредновање свог рада и рада групе. Употреба одговарајућих
материјала, делова и опреме при сервисирању и оправци возила. Контрола квалитета
делова, склопова и система, као и њихово функционисање након уградње у возило.
Контрола одржавања, уређаја, машина и опреме у радионици. Познавање поступка
хомологације делова, склопова, уређаја и система возила. Правила рационалног
коришћења материјала, енергије и времена. Познавање захтева за стручно урађеним
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радовима, обавезу уградње оригиналних резервних делова и придржавања упутстава
произвођача. Провера квалитета изведених радова помоћу компјутерских система дијагностичке опреме. Придржавање упутстава о редовном сервисирању уређаја,
машина и опреме у радионици.
АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ У ПРЕДУЗЕЋУ/СЕРВИСУ (6)
Вођење дневника рада, техничке и технолошке документације. Вођење евиденције о
утрошеном материјалу, резервним деловима, времену, енергији и одлагању штетних
отпадних материја. Издавање документације о извршеним радовима и уграђеним
деловима. Попуњавање документације о извршеним сервисним радовима. Израда
извештаја о стању уређаја и опреме у радионици. Познавање техничке и технолошке
документације. Коришћење информационих технологија при раду.
КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ У ПРЕДУЗЕЋУ/СЕРВИСУ (4)
Предрачун трошкова за корисника услуга у односу на утврђено стање возила у складу
са утврђеним нормативима за утрошак времена, материјала и делова. Наручивање
резервних делова, материјала и додатне опреме на основу прописа произвођача возила
и каталога. Основе израде калкулације. Примена норматива за употребу материјала и
потребног времена. Израда врсте и структуре трошкова сопственог рада и
употребљеног материјала.
ОСНОВЕ КОМУНИКАЦИЈЕ СА САРАДНИЦИМА И КОРИСНИЦИМА УСЛУГА (6)
Успостављање кооперативног односа са сарадницима и корисницима услуга. Решавање
проблема у сарадњи са сарадницима и претпостављеним. Пријем корисника услуга,
упознавање са стањем возила, потребним радовима и времену за оправку. Саветовање
корисника услуга при доношењу одлуке о пословима поправке и одржавања, као и
уградњи додатне опреме. Обавештавање корисника услуга о преткалкулацији за
потребне поправке и замену делова. Обавештења корисницима услуга код рекламација.
Примена правила тимског рада. Стручна терминологија на матерњем и енглеском
језику. Основе пословне комуникације.
ЗАШТИТА НА РАДУ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (4)
Извођење послова уз употребу заштитних средстава и опреме, у складу са прописима о
заштити на раду и противпожарној заштити. Употреба личних заштитних средстава и
средстава противпожарне заштите. Мере против удара електричне струје и тровања
издувним гасовима. Прва помоћ при страдању од удара електричне струје, тровања
издувним гасовима и осталим отровним материјама у току оправке/сервисирања
возила.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (4)
Сакупљање, сортирање и одлагање отпадних уља, мазива, течности, киселина, фреона и
осталих отпадних материја у складу са прописима о заштити животне средине.
Поступак са отпадним материјама и пропратна документација.

1.17. МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА
(2+2 часа недељно, 44 + 44 часа укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је проширивање знања из мотора и моторних возила као
основе за изучавање других стручних предмета.
Задаци:
- проширивање знања из области теорије и праксе рада бензинских и дизел мотора;
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- проширивање знања из области теорије и праксе моторних возила;
- оспособљавање за самосталан рад на дијагностици, оправци и ремонту мотора и
моторних возила.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
МОТОРИ СУС (24)
УВОД (1)
Принцип рада и основни делови клипних мотора. Врсте и поделе мотора. Горива и
мазива за моторе СУС.
РАДНИ ЦИКЛУСИ МОТОРА СУС (1)
Идеализирани и теоријски термодинамички циклуси. Стварни радни циклус мотора.
ПРОЦЕС ИЗМЕНЕ РАДНЕ МАТЕРИЈЕ (1)
Процес измене радне материје четворотактног мотора са природним усисавањем.
Процес измене радне материје код мотора са натпуњењем.
ПРОЦЕС САБИЈАЊА (1)
ПРОЦЕС САГОРЕВАЊА (2)
Сагоревање у бензинском мотору. Сагоревање у дизел мотору.
ПРОЦЕС ШИРЕЊА (2)
РАДНИ ПАРАМЕТРИ МОТОРА (2)
Индикаторски параметри мотора. Ефективни параметри мотора. Анализа радних
параметара мотора.
ПОГОНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОТОРА (2)
Испитивање погонских карактеристика мотора. Брзинске карактеристике мотора.
Карактеристике оптерећења. Регулаторске карактеристике мотора. Реглажне
карактеристике мотора.
КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА МОТОРНОГ МЕХАНИЗМА (1)
Кинематика моторног механизма. Динамика моторног механизма.
КОНСТРУКТИВНО ИЗВОЂЕЊЕ КЛИПНИХ МОТОРА СУС (2)
Главни непокретни делови мотора. Основни покретни делови мотора. Примери
изведених конструкција бензинских и дизел мотора на савременим путничким
возилима.
СИСТЕМ РАЗВОДА РАДНЕ МАТЕРИЈЕ (1)
Брегасто вратило. Вентилски склоп. Систем за регулацију зазора вентила.
СИСТЕМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СМЕШЕ КОД БЕНЗИНСКОГ МОТОРА (2)
Захтеви бензинског мотора у погледу састава смеше. Образовање смеше путем
убризгавања бензина.
СИСТЕМ ЗА НАПАЈАЊЕ ДИЗЕЛ МОТОРА (2)
Инсталација за напајање дизел мотора горивом. Пумпе високог притиска. Бризгачи.
Пумпе бризгачи. Аутоматска корекција угла предубризгавања. Регулатори броја
обртаја.
СИСТЕМ ХЛАЂЕЊА МОТОРА (2)
Задатак система хлађења. Количина топлоте одведена системом хлађења. Врсте
система хлађења.
СИСТЕМ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ МОТОРА (2)
Задатак система подмазивања. Захтеви мотора у погледу квалитета уља за
подмазивање. Врсте трења у мотору. Врсте и делови система подмазивања. Шема
система подмазивања савременог мотора.
МОТОРНА ВОЗИЛА (20)
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УВОД У МОТОРНА ВОЗИЛА (2)
Основни појмови. Класификација. Квалитет моторних возила. Концепције градње.
Безбедност возила.
МЕХАНИЧКИ ПРЕНОСНИЦИ СНАГЕ (4)
Спојнице. Зупчанички мењачки преносници. Фрикциони мењачки преносници. Зглобни
преносници. Погонски мостови. Примери техничких решења на савременим путничким
возилима.
ХИДРАУЛИЧКИ ПРЕНОСНИЦИ СНАГЕ (2)
Хидродинамички преносници снаге. Хидростатички преносници снаге.
АУТОМАТСКИ МЕЊАЧКИ ПРЕНОСНИЦИ (2)
Преглед развоја. Приказ карактеристичних савремених решења аутоматских мењачких
преносника на путничким возилима.
КРЕТАЧИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (1)
Точкови и пнеуматици.
СИСТЕМИ ЗА ОСЛАЊАЊЕ (2)
Врсте и класификација. Механизми за вођење точка. Еластични ослонци. Елементи за
пригушивање. Регулација система ослањања. Стабилизатори. Карактеристична решења
система за ослањање на савременим путничким возилима.
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ (2)
Управљачки механизам. Преносни механизам. Серво-уређаји система за управљање.
Примери техничких решења на савременим возилима.
КОЧНИ СИСТЕМИ (3)
Задаци и карактеристике. Добош-кочнице. Диск-кочнице. Посебне конструкције
кочница. Механички преносни механизми. Хидраулички и пнеуматски преносни
механизми. Уређаји за регулисање кочних сила. Примери техничких решења на
савременим путничким возилима.
НОСЕЋИ СИСТЕМИ (2)
Каросерије. Оквири. Примери техничких решења на савременим возилима.
ВЕЖБЕ (44)
1. Контрола рада бензинског и дизел мотора, подешавање и одржавање.
2. Растављање, дефектација, оправка, састављање и контрола изведених радова при
ремонту савременог бензинског и дизел мотора.
3. Растављање, дефектација, оправка, састављање и контрола изведених радова
следећих система:
а. систем за напајање горивом и ваздухом бензинског мотора;
б. систем за напајање горивом и ваздухом дизел мотора;
в. систем за хлађење мотора;
г. систем за подмазивање мотора;
д. издувни систем возила;
ђ. систем за пренос снаге возила;
е. систем за ослањање возила;
ж. систем за управљање;
з. систем за кочење.

1.18. МЕРЕЊА НА ВОЗИЛИМА
(2 + 1 час недељно, 44 + 22 часа укупно )
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
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Циљ наставе овог предмета је стицање потребних знања о методама мерења
електричних и неелектричних величина електричним и електронским инструментима
на возилима.
Задаци:
- упознавање општих принципа мерења електричних и неелектричних величина;
- упознавање са савременим мерним уређајима;
- упознавање са специфичностима мерења на возилима;
- самостално мерење и испитивање електричних и електронских система на возилима
са савременим дијагностичким уређајима.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
МЕТОДЕ МЕРЕЊА ОСНОВНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИНА (4)
Методе мерења електричне отпорности. Методе мерења једносмерног и наизменичног
напона. Методе мерења једносмерне и наизменичне струје. Методе мерења
фреквенције.
ЕЛЕКТРИЧНИ МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ (4)
Дигитални мултиметри. Аналогни и дигитални осцилоскопи. Осцилоскопи на
савременим дијагностичким уређајима. Анализатори издувних гасова.
МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИНА НА ВОЗИЛИМА (6)
Мерење електричног отпора у инсталацији возила. Мерење једносмерног и
наизменичног напона и струје. Испитивање исправности изолације. Испитивање
исправности масе. Проналажење места квара на проводницима у електричној
инсталацији.
МЕРЕЊЕ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИНА НА ВОЗИЛИМА (10)
Мерење компресије манометром. Мерење притиска горива. Мерење издувних гасова на
бензинским и дизел моторима. Мерење густине електролита акумулатора. Мерење
квалитета кочионог уља. Стробоскопска мерења угла претпаљења бензинских мотора и
узупчења дизел мотора. Мерења температуре. Мерења вакуум-пумпом.
МЕРЕЊА НА ВОЗИЛИМА СА САВРЕМЕНИМ ДИЈАГНОСТИЧКИМ УРЕЂАЈИМА
(20)
Опис дијагностичког мерног уређаја. Мере сигурности. Припрема за употребу.
Повезивање. Мерење напона, струје, отпора и проводности. Мерење фреквенције и
фактора попуне. Тест диода. Осцилоскопска мерења у једноканалном и вишеканалном
моду. Повезна поља. Серијска дијагностика. Мерења са мотортестером. Мерење угла
претпаљења. Мерења на примару и секундару обичних, једноварничних и
двоварничних индукционих калема. Мерење почетка убризгавања дизел мотора.
Мерења на давачима и извршним елементима бензинског и дизел мотора. Динамичко
мерење компресије СУС мотора помоћу струје старта. Читање и брисање меморије
грешака. Читање параметара. Тест извршних елемената. Основно подешавање. Остале
расположиве функције комуникационог дијагностичког уређаја.
ВЕЖБЕ (22)
1. Мерења универзалним инструментом: напон, струја, отпор, тест диоде, тест
кондензатора.
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2. Мерења лабораторијским дигиталним осцилоскопом у једноканалном и двоканалном
моду.
3. Мерења електричних величина осцилоскопом дијагностичког уређаја за возила у
дигиталном и осцилоскопском моду.
4. Мерење састава издувних гасова бензинског мотора помоћу анализатора издувних
гасова.
5. Мерење задимљености дизел мотора.
6. Мерење компресије манометром бензинског и дизел мотора.
7. Мерење притиска горива у систему за напајање бензинског и дизел мотора.
8. Мерење квалитета кочионог уља.
9. Мерење угла претпаљења бензинског мотора помоћу стробоскопа.
10. Мерење температуре расхладне течности и температуре на водовима клима уређаја
возила.
11. Мерење притиска у усисној грани бензинског мотора.
12. Мерење управљачког притиска на ЕГР вентилу и вентилу турбопуњача дизел
мотора,
13. Мерења свих расположивих електричних и неелектричних величина дијагностичког
мерног уређаја на возилу (осцилоскопска мерења у једноканалном и двоканалном моду
са мотортестером, мерења на нисконапонској и високонапонској страни индукционог
калема).

1.19. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ВОЗИЛИМА
(2 + 1 час недељно, 44 + 22 часа укупно )
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је стицање потребних знања о извођењу, руковању и
одржавању основних елемената електричне инсталације на возилима.
Задаци:
- упознавање са принципом рада, основним карактеристикама, руковању и одржавању
акумулатора на возилима;
- упознавање са основним електроинсталационим материјалом електричне инсталације
возила, његовом уградњом, одржавањем и испитивањем;
- оспособљавање за самостално читање сложених електричних шема различитих
произвођача возила у електронским сервисним информацијама;
- упознавање са основним изворима електромагнетних сметњи, начину простирања,
утицају на електронске компоненте и извођењу заштите;
- упознавање са светлосном опремом и сигналним уређајима возила, подешавањем,
одржавањем, заменом и додатном уградњом;
- оспособљавање за самосталан рад на испитивању, оправци и замени основних
елемената командне табле и система за брисање стакала и фарова;
- оспособљавање за самосталан рад на испитивању, оправци и замени остале опреме и
уређаја возила.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
АКУМУЛАТОРИ НА ВОЗИЛИМА (8)
Врсте акумулатора на возилима. Принцип рада оловног акумулатора. Основне
електричне карактеристике. Конструкција. Испитивање и одржавање. Пуњачи. Методе
пуњења. Пуњење у електричној инсталацији возила. Надзор над пуњењем стартног и
тракционог акумулатора у савременим возилима. Мере сигурности при раду са
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оловним акумулатором. Акумулатори на хибридним возилима и електричним
возилима: никл-метал-хидрид акумулатори, литијум-јон акумулатори и горивне ћелије.
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ (4)
Проводници за класичне инсталације и за савремени серијски пренос података.
Оптички проводници. Прорачун пресека проводника. Полагање проводника. Заштита
проводника од механичких оштећења. Проводници масе. Спојнице за ауто-каблове.
Осигурачи. Прекидачи. Релеји. Потребна опрема за рад при уградњи, оправци и замени
елемената електричне инсталације. Извођење инсталација ниског и високог напона.
Повезивање електричне инсталације.
ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА НА ВОЗИЛУ (16)
Класичне инсталације. Конвенционални пренос података. Серијски пренос података.
Електричне инсталације возила са 12 и 42 V. Шеме веза и ознаке у електричним
инсталацијама. Врсте електричних шема. Развијене шеме електричних инсталација
појединих електронских система возила са бензинским и дизел мотором. Електричне
шеме деловања. Електричне шеме познатих светских произвођача возила у различитим
електронским сервисним информационим програмима (ESI-tronic, Autodata, Work Shop,
Elsa Win, Mitchell On-Demand, Sun Sais, и др.).
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОМПАТИБИЛНОСТ (4)
Појам електромагнетне компатибилности. Подручја деловања и начин простирања
сметњи. Пулзације у електричним системима возила. Извори сметњи. Заштитне мере.
Испитивање утицаја сметњи на рад електронских система возила. Испитивање ширења
сметњи у возилу и изван возила.
СВЕТЛОСНА И СИГНАЛНА ОПРЕМА (4)
Осветљење пута. Светлосни извори. Фарови за велика светла. Litronic-систем фарова.
Аутоматска регулација осветљења пута. Фарови за маглу. Сигнална светла.
Подешавање, оправка и замена појединих елемената светлосне и сигналне опреме.
КОНТРОЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И БРИСАЧИ (4)
Аналогни показни инструменти. Компјутерски контролисани инструмент панели.
Упозоравајуће сијалице. Принцип рада дигиталне командне табле. Електронски бројачи
обртаја и брзиномери. Електронски показивачи нивоа горива. Електронска
дијагностика и кварови. Електрична шема. Испитивање исправности. Осветљење
инструмент табле. TN-LCD, STN-LCD, DSTN-LCD, AMLCD и HUD технологије.
Прање и брисање ветробрана, задњег стакла и фарова. Аутоматско укључење брисача.
Електричне шеме повезивања. Дијагностика и кварови.
ОСТАЛА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ (4)
Звучни сигнални уређаји. Грејачи задњег стакла. Темпомат. Подизачи стакала.
Откључавање врата. Системи против крађе. Електричне шеме. Дијагностика и кварови.
ВЕЖБЕ (22)
1. Испитивање исправности оловног акумулатора. Пуњење оловног акумулатора на
различитим типовима пуњача. Мерење напона и струје пуњења на возилу. Мерење
струје и пада напона акумулатора при старту возила.
2. Визуелни преглед свих елемената електричне инсталације расположивог возила,
замена дотрајалих делова, извођење нових инсталација за накнадну уградњу додатне
електроопреме.
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3. Провера исправности свих прикључака маса на возилу. Идентификација појединих
проводника према ознакама на конектору и електронској контролној јединици према
електричним шемама у електронским сервисним информацијама. Провера стања
изолације проводника већих потрошача и осталих проводника при проласку кроз
каросерију возила. Спајање појединих делова електричне инсталације са посебним
проводницима без спојног конектора. Преглед, оправка и замена проводника у
оштећеним микроспојницама и конекторима према електронској контролној јединици.
4. Симулација различитих извора електромагнетних сметњи и проматрање утицаја на
рад ауто-радија, навигационих и информационих уређаја возила као и појединих
електронских система возила.
5. Подешавање осветљења фарова. Мерења електричних величина у систему
аутоматске регулације осветљења пута.
6. Испитивање исправности и електрична мерења на појединим елементима командноуправљачке табле и мултифункционалног управљача.
7. Испитивања, оправка и подешавања у систему аутоматског рада брисача, сигналних
и звучних уређаја возила, темпомата, подизача стакала и централног закључавања
врата.

1.20. ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ НА ВОЗИЛИМА
(2 + 1 час недељно, 44 + 22 часа укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је стицање потребних знања о принципу рада, одржавању и
испитивању електричних машина на возилима.
Задаци:
- упознавање са принципом рада, основним карактеристикама, одржавању и
испитивању алтернатора на возилима;
- упознавање са принципом рада, основним карактеристикама, одржавању и
испитивању електропокретача на возилима;
- упознавање са принципом рада, основним карактеристикама, одржавању и
испитивању осталих електричних машина на возилима;
- упознавање са принципом рада, основним карактеристикама, одржавању и
испитивању електричних машина на хибридним возилима;
- упознавање са принципом рада, основним карактеристикама, одржавању и
испитивању интегрисаног стартер-генератора на возилима.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
АЛТЕРНАТОРИ НА ВОЗИЛИМА (14)
Специфичности снабдевања електричном енергијом. Принцип рада алтернатора.
Регулација напона алтернатора. Конструкције алтернатора. Електронски и хибридни
регулатори напона. Заштита од пренапона. Хлађење и шум алтернатора. Погон
алтернатора. Компјутерски контролисан рад алтернатора. Испитивање алтернатора на
возилу и пробном столу. Оправка и ремонт алтернатора. Карактеристични кварови и
начин отклањања неисправности.
ЕЛЕКТРОПОКРЕТАЧИ НА ВОЗИЛИМА (14)
Специфичности покретања мотора са унутрашњим сагоревањем. Принцип рада
електропокретача. Основне карактеристике електропокретача различитих
конструкционих решења. Врсте електропокретача. Електропокретачи за путничка и
теретна возила. Уградња и повезивање електропокретача. Испитивање
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електропокретача на возилу и испитном столу. Оправка и ремонт електропокретача.
Карактеристични кварови и начин отклањања неисправности.
ОСТАЛЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ НА ВОЗИЛИМА (6)
Специфичности примене осталих електричних машина на возилима. Електронски
контролисани једносмерни мотори. Корачни мотори. Мотори електричне пумпе за
гориво. Мотори за брисаче. Мотори за вентилаторе. Мотори за подизање прозора.
Мотори за затварање кровног отвора. Мотори за подешавање седишта и управљача.
Мотори за централно закључавање врата. Мотор хидрауличког модулатора
антиблокадног система. Електромоторне кочнице. Остали мотори. Електричне шеме,
управљање, одржавање, оправка и испитивање. Карактеристични кварови, последице и
начин отклањања.
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ НА ХИБРИДНИМ ВОЗИЛИМА (6)
Примена електричних машина на хибридним возилима. Блок шема електричне
инсталације хибридног возила. Специфичности конструкције. Управљање и регулација
рада електричних машина. Основне карактеристике. Мере сигурности. Дијагностика и
карактеристични кварови.
ИНТЕГРИСАНИ СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРИ НА ВОЗИЛИМА (4)
Примена интегрисаног стартер-генератора на возилима. Блок шема електричне
инсталације возила са стартер-генератором. Специфичности конструкције. Управљање
и регулација. Основне карактеристике. Дијагностика и карактеристични кварови.
ВЕЖБЕ (22)
1. Растављање, провера исправности електричних и механичких делова, оправка,
састављање и испитивање различитих типова алтернатора возила.
2. Осцилоскопска испитивања исправности рада алтернатора на возилу.
3. Испитивања исправности рада алтернатора на пробном столу.
4. Растављање, провера исправности електричних и механичких делова.
5. Оправка, састављање и испитивање различитих типова електропокретача возила.
6. Осцилоскопска испитивања исправности рада електропокретача на возилу.
7. Испитивања исправности рада електропокретача на пробном столу.
8. Растављање, провера исправности електричних и механичких делова, оправка,
састављање и испитивање електронски контролисаних једносмерних мотора, корачних
мотора, мотора за брисаче и вентилаторе, мотора за подизање прозора и централно
закључавање врата и осталих електричних машина на возилу.

1.21. ДАВАЧИ И ИЗВРШНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВОЗИЛИМА
(2 + 2 часа недељно, 44 + 44 часа укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је стицање потребних знања о функцији, одржавању и
испитивању давача и извршних елемената на возилима.
Задаци:
- упознавање са принципом рада, основним карактеристикама и испитивању
електронске контролне јединице на возилима;
- упознавање са принципом рада, основним карактеристикама, испитивању и
карактеристичним кваровима давача на возилима;
- упознавање са принципом рада, основним карактеристикама, испитивању и
карактеристичним кваровима извршних елемената на возилима.
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЕЛЕКТРОНСКА КОНТРОЛНА ЈЕДИНИЦА (8)
Намена. Радни услови. Конструкција. Улазни сигнали. Обрада сигнала.
Микроконтролер. ROM, EPROM, EEPROM, RAM, ASIC. Излазни сигнали. Прекидачки
и RWM сигнали, Комуникација између ECU, Eol програмирање. Тенденције развоја.
Испитивање исправности и мере сигурности.
ДАВАЧИ НА ВОЗИЛИМА (20)
Намена, услови рада и перспективе развоја давача на возилима. Намена, конструкција,
принцип рада, електрична шема, испитивање карактеристични кварови, примери
употребе:
- Давачи мода-прекидачи;
- Давачи температуре;
- Давачи позиције;
- Давачи броја обртаја и брзине;
- Давачи убрзања и вибрација;
- Давачи притиска;
- Давачи силе/момента;
- Давачи протока;
- Давачи концентрације;
- Остали давачи на савременим возилима.
ИЗВРШНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВОЗИЛИМА (16)
Намена, услови рада и перспективе развоја извршних елемената на возилима. Намена,
конструкција, принцип рада, електрична шема, испитивање, карактеристични кварови,
примери употребе:
- Сијалица;
- Релеја;
- Електромагнета;
- Бризгаљке;
- Једносмерних мотора;
- Корачних мотора;
- Осталих савремених извршних елемента на возилима.
ВЕЖБЕ (44)
1. Испитивање исправности рада, осцилоскопска мерења електричних сигнала,
утврђивање основног узрока неисправности, оправка, замена и завршна контрола рада
следећих давача:
- Давач мода-прекидач;
- Давачи температуре;
- Давачи позиције;
- Давачи броја обртаја и брзине;
- Давачи убрзања и вибрација;
- Давачи притиска;
- Давачи силе/момента;
- Давачи протока;
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- Давачи концентрације и
- Остали давачи на савременим возилима.
2. Испитивање исправности рада, осцилоскопска мерења електричних сигнала,
утврђивање основног узрока неисправности, оправка, замена и завршна контрола рада
следећих извршних елемената возила:
- Сијалица;
- Релеј;
- Електромагнет;
- Једносмерни мотор;
- Корачни мотор;
- Остали извршни елементи на савременим возилима.

1.22. ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ ПАЉЕЊА И УБРИЗГАВАЊА
(2 + 2 часа недељно, 44 + 44 часа укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је стицање потребних знања о функцији, одржавању и
испитивању електронских система паљења и убризгавања на бензинским и дизел
моторима.
Задаци:
- упознавање са принципом рада, конструкцијом, основним карактеристикама,
одржавању и испитивању батеријских система паљења на возилима;
- упознавање са принципом рада, конструкцијом, основним карактеристикама,
одржавању и испитивању електронских система убризгавања горива бензинског
мотора;
- упознавање са принципом рада, конструкцијом, основним карактеристикама,
одржавању и испитивању електронских система убризгавања горива дизел мотора.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
БАТЕРИЈСКИ СИСТЕМИ ПАЉЕЊА НА ВОЗИЛИМА (10)
Класично паљење. Транзисторска паљења са механичким контактима, бесконтактно са
Холовим и индуктивним давачем. Електронско паљење. Потпуно електронско паљење.
Индукциони калеми. Свећице. Дијагностика система. Неисправности и начин
отклањања.
ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ УБРИЗГАВАЊА БЕНЗИНСКОГ МОТОРА (20)
Принципи образовања смеше, основни принципи убризгавања. Систем убризгавања
горива КЕ-Jetronic. Електронски систем убризгавања горива L-Jetronic и Mono-Jetronic.
Комбиновани системи паљења и убризгавања горива - М и МЕ-Motronic. Системи са
директним убризгавањем бензинског мотора MED-Motronic. Електронски системи
паљења и убризгавања азијских и америчких возила. Електронски системи убризгавања
са гасним напајањем. Карбураторски систем убризгавања гаса. Секвенцијално
убризгавање гаса. Електронска дијагноза и самодијагноза система, издувни гасови,
додатна обрада, прописи, контрола и тестирање. Неисправности и начин отклањања.
Перспективе развоја система убризгавања горива бензинског мотора.
ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ УБРИЗГАВАЊА ДИЗЕЛ МОТОРА (14)
Припрема смеше, убризгавање, уређај за убризгавање, опис, конструкција и принцип
рада. Редне пумпе за убризгавање и регулатори. Разводне пумпе за убризгавање и
регулатори. Систем јединачне пумпе. Систем јединачног бризгача. Common Rail системи. Електронска регулација дизел мотора (EDC), електронска дијагноза и
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самодијагноза система, издувни гасови, додатна обрада, прописи, контрола и
тестирање. Неисправности и начин отклањања. Перспективе развоја система
убризгавања горива дизел мотора.
ВЕЖБЕ (44)
Испитивање исправности рада, осцилоскопска мерења електричних сигнала,
утврђивање основног узрока неисправности, оправка, замена и завршна контрола рада
електронских система путничких возила са:
- Батеријским системима паљења;
- Електронским системима убризгавања бензинског мотора;
- Комбинованим системима паљења и убризгавања бензинског мотора;
- Електронским системима убризгавања дизел мотора.

1.23. СИСТЕМИ СТАБИЛНОСТИ, СИГУРНОСТИ И КОМФОРА
(2 + 2 часа недељно, 44 + 44 часа укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је стицање потребних знања о функцији, одржавању и
испитивању електронских система стабилности, сигурности и комфора на возилима.
Задаци:
- упознавање са принципом рада, основним компонентама и карактеристикама,
дијагнози и самодијагнози електронских система стабилности на возилима;
- упознавање са принципом рада, основним компонентама и карактеристикама,
дијагнози и самодијагнози електронских система сигурности на возилима;
- упознавање са принципом рада, основним компонентама и карактеристикама,
дијагнози и самодијагнози електронских система комфора на возилима.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ СТАБИЛНОСТИ (20)
Основна проблематика стабилности и управљивости возила на путу. Намена, принцип
рада, основне компоненте и дијагностицирање следећих система:
- Класични и антиблокадни системи за кочење (ABS);
- Систем за регулисање погонског клизања (ASR);
- Систем за регулисање динамике вожње (ESP);
- Адаптивна регулација брзине вожње (ACC);
- Остали системи стабилности на савременим возилима;
- Перспективе развоја система стабилности.
ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ СИГУРНОСТИ (10)
Намена, принцип рада, основне компоненте и дијагностицирање следећих система:
- Систем за сигурност путника у случају судара;
- Система за надзор притиска у гумама;
- Систем за заштиту од крађе;
- Остали савремени системи сигурности на возилима.
- Перспективе развоја система сигурности на возилима.
ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ КОМФОРА (14)
Намена, принцип рада, основне компоненте и дијагностицирање следећих система и
уређаја:
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- Електронско управљање аутоматским мењачем;
- Информациони и навигациони уређаји;
- Антена, радио, аудио и ТВ уређаји на возилима;
- Клима уређаји на возилима;
- Остали савремени системи комфора на возилима.
Перспективе развоја система комфора на возилима.
ВЕЖБЕ (44)
Испитивање исправности рада, осцилоскопска мерења електричних сигнала у систему,
утврђивање основног узрока неисправности, оправка, замена и завршна контрола рада
електронских система возила са:
1. Класичним и антиблокадним системима за кочење.
2. Системом за регулисање погонског клизања.
3. Системом за регулисање динамике вожње.
4. Системом адаптивне регулација брзине вожње.
5. Системом за сигурност путника у случају судара.
6. Системом за надзор притиска у гумама.
7. Системом за заштиту од крађе.
8. Системом за електронско управљање аутоматским мењачем.
9. Информационим и навигационим системима.
10. Радио, аудио и ТВ уређајима на возилима.
11. Клима уређајем на возилу.
12. Остали савременим електронским системима стабилности, сигурности и комфора на
возилима.

1.24. ПРАКСА за aутoeлeктричaр – спeциjaлистa
(настава у блоку: 240 часова)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је стицање потребних практичних знања и вештина о
одржавању и испитивању електричних и електронских компоненти и система на
возилима.
Задаци:
- самостално испитивање исправности, оправка и замена основних елемената аналогне
и дигиталне електронике који се примењују на возилима;
- самостално мерење основних електричних и неелектричних величина на возилима;
- самостално извођење контроле, подешавања, одржавања, замена и испитивања
појединих система, склопова и подсклопова бензинског и дизел мотора;
- самостално извођење контроле, подешавања, одржавања, замена и испитивања
појединих система, склопова и подсклопова моторног возила (систем за пренос снаге,
систем за ослањање возила, систем за управљање возилом, систем за кочење возила).
- самостално извођење оправки, замена и испитивање појединих елемената електричне
инсталације возила;
- самостално извођење оправки, замена и испитивања електричних машина на
возилима;
- самостално извођење оправки, замена и испитивање давача и извршних елемената на
возилима;
- самостално утврђивање основног узрока неисправности возила, извођење оправки,
замена и испитивања у електронским системима паљења и убризгавања бензинских и
дизел мотора;
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- самостално утврђивање основног узрока неисправности возила, извођење оправки,
замена и испитивање појединих елемената електронских система стабилности,
сигурности и комфора на возилима;
- самостално или уз надзор утврђивање основног узрока неисправности возила,
извођење оправки, замена и испитивања система и подсистема на возилима.
- самостални (или уз надзор) пријем возила уз попуњавање прописане документације и
процена проблема странке.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. Организација предузећа - сервиса. Организација радног места.
2. Спровођење мера заштите на раду и заштита околине.
3. Пријем возила, попуњавање документације и процена проблема странке везане за
техничку неисправност возила.
4. Проучавање техничких упутстава дијагностичке опреме и уређаја у сервису и начина
коришћења .
5. Учествовање у растављању, дефектацији, оправци, састављању и испитивању
бензинског и дизел мотора.
6. Самостално извођење контроле, подешавања, одржавања, замена и испитивања
појединих система, склопова и подсклопова моторног возила (систем за пренос снаге,
систем за ослањање возила, систем за управљање возилом, систем за кочење возила).
7. Дијагностика и отклањање кварова на електричним инсталацијама и осветљењу
возила. Дијагностика и отклањање кварова на светлосно-звучним сигналним уређајима,
као и контролним инструментима. Дијагностика и отклањање кварова на електричним
машинама возила. Дијагностика и отклањање кварова на давачима возила.
Дијагностички поступци у комуникацији са ECU. Дијагностика и отклањање кварова на
извршним елементима возила. Дијагностика и отклањање кварова на системима
паљења и убризгавања возила са бензинским мотором.
8. Учествовање у растављању, дефектацији, оправци, састављању и испитивању дизел
мотора. Подешавање зазора вентила и угла предубризгавања дизел мотора.
Дијагностика и отклањање кварова на електронским системима убризгавања дизел
мотора на савременим возилима.
9. Дијагностика и отклањање кварова на системима стабилности возила.
10. Дијагностика и отклањање кварова на системима сигурности возила.
11. Дијагностика и отклањање кварова на системима комфора возила.
12. Остали радови при извођењу оправки возила по налогу.( Види: чл. 1. Правилника 11/2008-3)
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1. Наставни планови и програми
Образовни профили:
1.1. Teхничар друмског саобраћаја - специјалиста
1.2. Возач моторних возила - специјалиста
1.3. Возач моторних возила – инструктор

1.1. Техничар друмског саобраћаја – СПЕЦИЈАЛИСТА
Услови уписа кандидата
Специјализацију за овај образовни профил могу стицати кандидати са
завршеним следећим образовањем:
1. техничар друмског саобраћаја, са две године радног искуства.
Предмети који се вреднују при сачињавању ранг листе за упис
1. Регулисање саобраћаја,
2. Безбедност саобраћаја,
3. Организација превоза робе и путника,
4. Моторна возила.
Наставни план
БРОЈ ЧАСОВА
Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

НЕДЕЉНО
Т

В

ГОДИШЊЕ
Т

1.

Страни језик

2

44

2.

Друмски саобраћај и
транспорт

3

66

3.

Регулисање саобраћаја

3

66

4.

Безбедност саобраћаја

3

66

5.

Организација превоза

3

66

6.

Специјалистичка
теорија

3

66

7.

Практична настава
а) у часовном систему

12

В

УКУПНО

Настава у
Настава у
Т+В
блоку
блоку

264

б) у блоку

320
УКУПНО:

УКУПНО ЧАСОВА:

374 264

320

638

320
958

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ
1. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
(енглески, немачки, руски и француски)
(2 часа недељно, 44 часа укупно)
Циљ и задаци
Циљ наставе страних језика је стицање, проширивање и продубљивање
знања и умења у оним језичким активностима које су значајне за дати образовни
профил, као и оспособљавање за даље образовање и самообразовање у области
језика струке.
Задаци наставе страних језика у савладавању вештина:
Разумевање говора
Ученици треба да:
- разумеју дијалошка и монолошка излагања у непосредној комуникацији
(разумевање би требало да буде потпуно у ситуацијама везаним за обављање
послова у оквиру струке, а глобално у осталим ситуацијама);
- разумеју питања исказана интонацијом, инверзијом и помоћу упитне речи;
- разумеју реченичне моделе за исказивање садашњости, прошлости,
будућности, погодбе и претпоставке.
Усмено изражавање
Ученици треба да:
- усавршавају изговор и интонацију до степена који искључује могуће
двосмислености;
- се оспособе за постављање питања и давање одговора на питања везана за
обављање послова у оквиру струке;
- се оспособе за давање објашњења и обавештења везаних за струку и свакодневну
говорну комуникацију, уз исказивање и личног става;
- активно користе (поред речи и израза основног речника) и реченичне моделе за
исказивање садашњости, прошлости, будућности, погодбе и претпоставке.
Разумевање писаног текста
Ученици треба да:
- разумеју у потпуности упутства, шеме или објашњења везана за струку;
- разумеју глобално друге врсте лакших текстова.
Писано изражавање
Ученици треба да:
- савладају ову вештину у функцији учвршћивања стеченог знања и оспособе се за
писање кратких, једноставних бележака.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Тематика и елементи стручне лексике
- бензинска пумпа;
- аутомобил (делови, дневна нега, опис квара, потребне оправке);
- новац и друга средства плаћања;
- обавештења о:
- путевима (стање, правци, раздаљина);
- временским приликама (прогноза, специјалан режим итд.);
- медицинским установама, апотекама, ветеринарским станицама;
- знаменитостима, сајмовима, актуелним културним и другим манифестацијама;
- угоститељским објектима и могућностима смештаја;
- радном времену продавница и других објеката;

- могућностима оправке већих кварова, набавци резервних делова, сервисима за
одређене марке возила.
Комуникативне функције
- поздрављање;
- нуђење услуга и робе;
- објашњавање врсте, квалитета, употребе и цене артикла;
- упућивање муштерије до неког одредишта;
- давање савета (замена неког дела и сл.);
- упозорења (општа сигурност на пумпи, у саобраћају - забрањено - дозвољено и
сл.);
- захваљивање, изражавање лепих жеља (срећан пут, боравак и сл.).
Писмени задаци
Два писмена задатка у току образовног процеса.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Реченица (6)
Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби.
Именичка клауза са ТНАТ.
Упитне клаузе са WНАТ, НОW - What colour, How much/How many, What kind
of/What sort of, What about, What else
Функционални типови реченица
- облици који имају функцију питања
- облици који имају функцију заповести
Сложена реченица
- за време и место
- намена
- узрочна са везником because
- последична
- релативна рестриктивна реченица
Погодбене реченице
- реална
- потенцијална
Питања
- Yes/No guestions
- "WH“ questions
- Алтернатавна питања
- Учтива питања
Именичка група (14)
1. Члан
Систематизација употребе члана уз градивне именице, имена годишњих доба,
називе зграда и институција, испред имена празника, улица, мостова, уз
географска имена, превозна средства и у изразима за меру, време и количину.
2. Именице
Множина именица
Изражавање припадања и својине (синтетички и аналитички генитив)
Генитив мере

a mile's distance
Небројиве именице у функцији бројивих именица
Адјективална употреба именица
a five pound note
Други номинали - герунд
а) у функцији субјекта
б) у функцији објекта (после глагола like, start, stop)
3. Заменички облици
а) Заменице
Обновити личне, показне, присвојне, релативне, неодређене, одричне и повратне
заменице
IТ уз копулативне глаголе
It is cold. It is snowing.
б) Детерминатори
Обновити показне, присвојне и неодређене детерминаторе; одрични детерминатор
NO и упитне детерминаторе WHAT, WHICH, WHOSE.
4. Придеви
Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева
Компаратив једнакости и компаратив неједнакости
5. Бројеви
- Основне рачунске радње
Децимали, разломци, проценти
Новчане и мерне јединице
6. Квантификатори
Обновити: much, many/a lot of, lots of; little/a little; few/a few
Партитивни квантификатори - а bottle of, a tin of и др.
Глаголска група (14)
1. Глаголи
Време и аспект глагола - обнављање
(present simple, past simple, present continuous)
Аспект
The Present Perfect у континуитивном значењу (уз прилоге since, for) и у
резултативном значењу.
The Past Perfect
Начин
ВЕ GOING TO - за изражавање намере у будућности
WILL - значење захтева и значење будућности
Модални глаголи:
- can/could - значење способности, дозволе и захтева
- may - значење могућности и значење дозволе
- must/have to - значење потребе и значење обавезе
- needn't - значење необавезности
- mustn't - значење савета и забране
- would - значење захтева
- should - значење обавезе и значење препоруке
Пасивне конструкције - present/past
It is cold out. It was delivered last week.
Заповедни начин - 1. лице једнине.
2. Прилози

Обнављање и систематизација врсте прилога и места прилога у реченици
Прилози за степен – very, rather (испред придева)
Конверзија прилога и придева
Најчешћи фреквентативи
3. Предлози
Систематизација предлога за време, место, начин и правац кретања
4. Везници
and, or, but, because, either... or, neither...nor
Лексикологија и лексикографија (10)
Деривација
Најчешћи префикси и суфикси за грађење именица, придева и глагола у језику
струке.
Најчешћи идиоми и фразе у општем језику и језику струке.
Употреба двојезичних речника.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Систематизација језичке структуре која је до сада обрађивана и рецептивно
савладана. Све језичке структуре као и граматичке реализовати на одговарајућим
дијалошким моделима и текстовима, карактеристичним за овај образовни профил.
Реченица (6)
систематизација реченичних модела претежно са терминологијом везаном за
струку; зависно-сложене реченице и ред речи у њима; изјавне и упитне реченице
(систематизација).
Именице (5)
стране именице у струци (ортографија, изговор, род, употреба члана и
деклинација);
географски појмови и употреба члана уз њих;
класификација сложеница (именице, придеви); вишечлане сложене именице;
валентност одређених именица уз указивање на разлике са матерњим језиком.
Бројеви (3)
основни, редни, мерни бројеви, разломци.
Заменице (3)
систематизација (присвојне, показне, неодређене - употреба и деклинација).
Придеви (3)
систематизација (врсте, деклинација) и валентност одређених придева уз
указивање на разлике у матерњем језику.
Глаголска група (14)
систематизовање валентности глагола претежно са глаголима из стручне
терминологије;
- модални глаголи: "lassen" са инфинитивом презента;
- пасив, нарочито безлични пасив и његова трансформација у актив са "man"
као субјектом, пасив са употребом модалних глагола (конкурентне форме)

- конјунктив модалних и помоћних глагола (имперфект) за изражавање
учтивих форми обраћања.
Лексикологија (6)
Систематизација изведеница карактеристичних за овај образовни профил.
Најкарактеристичније скраћенице. Идиоми и фразеологизми у струци. Стране
речи и интернационализми.
Лексикографија (4)
Двојезични речници (стручни по потреби).
РУСКИ ЈЕЗИК
Реченица (6)
Систематизација знања о основним типовима сложених реченица,
трансформисању сложених реченица у просте проширене и обрнуто, о
трансформисању партиципских конструкција у сложену реченицу и обрнуто, о
трансформисању активних реченица у пасивне и обрнуто.
Систематизовати раније усвојене основне реченичне моделе, којима се изражавају
субјекатско-предикатски, објекатски, атрибутивни, просторни, временски,
начински, узрочни и циљни односи на материјалу стручних текстова.
Именице (5)
Систематизација именичких промена: основни типови и изузеци.
Заменице (3)
Систематизација знања о заменицама - промена и употреба.
Придеви (3)
Непроменљиви придеви. Уочавање разлика у рекцији руског придева у односу на
придеве у матерњем језику.
Бројеви (3)
Слагање бројева са придевима, заменицама и именицама.
Глаголи (14)
Обнављање и систематизовање знања о грађењу и употреби партиципа.
Лексикологија (6)
Стручни термини. Најфреквентнији начини грађења термина (најчешћи префикси,
суфикси и синтагматски термини).
Лексикографија (4)
Употреба двојезичних и специјализованих речника.
Напомена: појачати рад на развијању активних знања, навика и умења и усвајању
језичких чињеница карактеристичних за језик струке.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Реченица (6)
Систематизација раније усвојених основних реченичних модела.
Систематизација раније усвојених типова сложених реченица и њихово довођење
у везу са предвиђеним комуникативним функцијама.
Именичка група (14)
1. Члан
Одређени, неодређени и партитивни - систематизација морфологије и синтаксе, а
посебно употреба члана уз називе зграда и институција, испред имена улица и
мостова, испред географских имена и у изразима за меру, време и количину.
2. Именице
Род и број - систематизација.
3. Придеви
Место придева уз именицу.
4. Бројеви
Апроксимативни (нпр. centaine);
Разломачки (нпр. un demi-litre, un quart d'heure и сл.).
Систематизација основних и редних бројева.
5. Демонстративи
Систематизација.
6. Посесиви
Систематизација.
Специфични посесивни обрти.
Глаголска група (14)
1. Личне заменице
Систематизација.
Синтакса наглашених облика.
Заменица ОN.
2. Глаголи
Систематизација глаголских облика.
Најважнији модални глаголи (pouvoir, devoir, sembler, oublier, savoir).
Аспекатски глаголи и изрази (aller, venir de, être en train de, commencer à, se mettre
à, continuer à, finir de, s'arreter de).
Најчешћи униперсонални глаголи и конструкције.
3. Прилози
Реченички прилози (heureusement, sans doute, peut-être) и њихова синтакса.
Прилози за место, време, начин и количину.
Место прилога.
Лексикологија (6)
1. Деривација: најчешћи префикси и суфикси за прављење именица, придева и
глагола у језику струке.
2. Најчешћи идиоми и фразеологизми у општем језику и у језику струке.
Лексикографија (4)
Употреба двојезичних речника, стручних по потреби.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)
Програм страног језика структуриран је тако да омогућује полазницима да
обнове и продубе језичка знања, вештине и умења неопходна за рад у струци.
Ефикасност остваривања наставе условљена је активним учешћем сваког
учесника у образовном процесу и његовој мотивисаности за рад. Ово се, између
осталог, постиже и коришћењем одговарајућег дидактичког материјала
(аудиовизуелна средства и разноврсни аутентични материјали у складу са
програмом и потребама образовног профила).
Разумевање говора и говор представљају важне активности. Стога је
потребно да сваки учесник подједнако добро савлада обе ове вештине. Вештину
разумевања говора увежбавати на нивоу глобалног разумевања, селективног
разумевања (прецизне информације) и разумевања имплицираног (тон, намера).
Информативно читање има важно место у настави. Одговарајућим
вежбањима (питањима типа: "тачно/нетачно", питања са вишеструким избором
одговора и сл.) проверава се у којој су мери учесници разумели прочитани текст.
Осим наведених облика рада, примењивати и следеће облике писмених
вежби: вежбе трансформације и допуњавања, проширивање и сажимање
реченице, писање бележака, кратких налаза и обавештења, попуњавање
формулара.
Предвиђена су два писмена задатка у току образовног процеса. Један од њих
се може заменити писменом провером објективног типа. Провера објективног
типа треба да обухвата знања релевантна за дати образовни профил.
Осим уџбеника, ради реализације циља и задатака наставе, наставник треба,
у складу са програмом и потребама образовног профила да користи и друге
изворе информација као што су стручни часописи и публикације у области рада.
Текстове примерити језичком знању ученика.
Корелација са стручним предметима и практичним радом ученика је веома
важна ради ефикасне наставе и остваривања њених задатака.
2. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ овог предмета је да ученици стечена знања из области саобраћаја могу
да користе у пракси и код праћења наставе из ужестручних предмета.
Задаци овог предмета су да ученици:
- стекну основна знања из шпедиције и шпедитерске делатности и документима
која се користе у току транспорта,
- режимима под којима се обављају поједине врсте превоза,
- о пословима и задацима које обављају поједине службе у току транспорта,
- да стекну знања о транспортном осигурању,
- да схвате значај царина и царинског поступка,
- да развијају иницијативу за шире и дубље упознавање саобраћајних проблема.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Основни појмови о шпедитерској делатности: улога подшпедитера и
међушпедитера и подела шпедиције (4)
Врсте докумената у шпедицији: комерцијални и финансијски документи (2)
Транспортне потврде, шпедитерске потврде, теретнице за комбиновани
превоз, складишне потврде (6)

Тарифе, тарифна начела: јавности, трајности, јасноће, једнакости (2)
Тарифни појмови: тарифски систем, тарифска техника, политика, тарифски
разред, тарифска удаљеност итд. (6)
Послови и задаци тарифног одељења: аквизиција, праћење тржишта,
инстрадација, рефаксије и провизије (6)
Послови и задаци увозног одељења: позиционирање, диспонирање,
осигурање, царињење, отпрема комитенту (8)
Послови и задаци транспортно-складишног одељења: утовар и истовар робе,
локо превози, ускладиштења, обележавање робе, везе са возарима (6)
Возила под режимом ТИР, возила без режима ТИР (4)
Специјални послови шпедитера: контрола квалитета и квантитета, узимање
узорака, праћење транспорта, долеђивање, издавање транспортних писама (8)
Транспортно осигурање, превентивне и репресивне мере, разноврсност
ризика. Каско осигурање (6)
Царински поступак, груписање царина према циљу због кога су уведене,
према правцу кретања робе, према начину наплате, према начину завођења (8)

3. РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ је да се упозна и схвати значај строге примене и поштовање
саобраћајних прописа, правила, повећање професионалне оспособљености возача,
управљања саобраћајем и развој одговорности за дисциплиновано учешће у
саобраћају.
Задаци:
- да се стекну и прошире знања о факторима који су битни за регулисање
саобраћаја;
- да се упознају са свим начинима регулисања саобраћаја на саобраћајној мрежи,
- да се схвати поштовање саобраћајне регулативе као битан фактор безбедности,
- да се упознају са начином и контролом саобраћаја, вођењем и праћењем
саобраћаја и применом нових технологија у регулисању саобраћаја.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Саобраћајне мреже (20)
Основни подаци о мрежи.
Основне карактеристике кретања.
Основне величине саобраћајног тока, карактеристике, међусобне зависности.
Закономерности у саобраћајном току у зонама прекида.
Нормализација захтева.
Време путовања: основни критеријуми квалитета саобраћајних мрежа, основне
релације, проток, временски губици у зони чвора, маргинално време путовања.
Распоред саобраћаја на мрежи: принцип све или ништа, ограничење капацитета,
стохастички модел и модел равнотеже.
Вођење саобраћајног тока.
Начин и средства регулисања саобраћајних токова (30)
Вертикална и хоризонтална сигнализација, критеријуми за постављање, врсте,
типови и захтеви које морају да испуне.

Светлосна сигнализација, појмови, критеријум за увођење, план рада светлосних
сигнала, линијски и зонски систем сигнализације, опрема, врсте и типови
семафора, детектори.
Примери саобраћајних мрежа градова у свету и њихово регулисање.
Регулисање саобраћаја од стране саобраћајне полиције.
Раскрснице, улога, однос између раскрсница и међупростора, нерегулисане
раскрснице, регулисане знаковима и светлосном сигнализацијом, тачке сукоба.
Критеријуми за одабирање вида регулисања саобраћаја.
Организационе, техничке и технолошке регулативне мере за побољшање
одвијања саобраћаја.
Економски ефекти различитих система регулисања саобраћаја у градовима.
Стационарни саобраћај (6)
Основни појмови о паркирању и паркиралиштима и елементима.
Појам и значај контроле и управљања паркирањем и информациона основа.
Стратегија управљања паркирања, ефекти и контрола.
Законска регулатива.
Управљање и контрола саобраћаја (10)
Развој информационе технологије за управљање у друмском саобраћају.
Информационе технологије у управљању саобраћаја на путевима.
Савремене технологије управљања саобраћаја: програм "ИСКРА", систем
централизованог управљања саобраћајем, наплата коришћења урбаних деоница.
Контрола саобраћаја на путевима, раскрсницама и саобраћајним чворовима.
4. БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ је да се упознају и схвате значај повећања безбедности саобраћаја на
путевима уз примену и поштовање саобраћајних правила, коришћење само
технички исправних возила, организовање сталног надзора на путу, повећање
професионалне оспособљености возача тј. једновременим и координираним
спровођењем комплекса превентивних мера.
Задаци су:
- да стекну и прошире знања из области безбедности саобраћаја,
- да се ближе упознају са факторима активне и пасивне безбедности саобраћаја,
- да схвате значај вршења увиђаја саобраћајне незгоде у циљу повећања степена
безбедности саобраћаја,
- да учесници у саобраћају схвате циљ контроле и регулисања саобраћаја
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Раскрснице (10)
Подела. Тачке сукоба. Уређење прилаза раскрсници. Вођење (каналисање)
саобраћајних токова. Оптерећење раскрсница: табеларно и графички и утицај на
безбедност саобраћаја. Раскрснице регулисане светлосним уређајима:
безбедносни критеријум за увођење. Начин рада светлосних сигнала и оцена са
становишта безбедности (индивидуално, линијски, законски).

Дво и вишефазни начин рада сигналисаних раскрсница са аспекта
безбедности и смањења конфликтних тачака.
Увод у безбедност саобраћаја (30)
Предмет безбедности саобраћаја. Методе безбедности саобраћаја: статистике,
експерименти, посматрање, тестирање, анкета и интервју, упоређивање. Методе
мерења безбедности саобраћаја: безбедност саобраћаја по јединици дужине пута,
безбедност саобраћаја у односу на извршени рад возила, степен учешћа возача у
незгодама, степен угрожености становништва у саобраћајним незгодама, степен
тежине саобраћајних незгода. Одређивање степена опасности од настајања
саобраћајних незгода. Међусобна зависност броја незгода и броја возила.
Међусобна зависност броја незгода и протока возила. Мере за повећање
безбедности саобраћаја.
Саобраћајне незгоде: појам, динамика и структура, последице (материјалне,
социјалне), просторне карактеристике, сезонске и временске. Врсте грешака
учесника у саобраћају: непрописна брзина, непрописно претицање, неуступање
првенства пролаза, недржање довољног растојања. Активна и пасивна безбедност
саобраћаја: возач, возило, пут.
Фазе саобраћајних незгода, анализа саобраћајних незгода (20)
Увиђај саобраћајних незгода: практични подсетник за вршење увиђаја, састав и
опрема екипе, увиђајне документације (записник, скица, фотодокументација),
обрасци и начин вођења у поступку истраге и ликвидација штете код
саобраћајних незгода, испитивање узрока наступања саобраћајне незгоде, начин и
поступци у тражењу и фиксирању података и показатеља саобраћајне незгоде,
сакупљање и чување доказа за реконструкцију саобраћајне незгоде, обавезе возача
који је учествовао или наишао на место саобраћајне незгоде, одређивање
основних величина кретања возила путем хомограма и табела, пут и време
реаговања, кочење и заустављање, практични пример увиђајне документације и
увиђаја.
Контрола и безбедност саобраћаја (6)
Методологија обављања контроле. Превентивни ефекти и утицај на безбедност.
Репресивни ефекти и утицај на безбедност. Унутрашња контрола. Одржавање
путева и утицај на безбедност (директно и индиректно). Систем осигурања
моторних возила.
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета јесте усавршавање и повезивање знања која ће
полазницима омогућити успешно сагледавање проблематике везане за
економичност превожења у друмском саобраћају.
Задаци наставе су:
- усавршавање и проширивање знања потребних за економично коришћење
друмских и транспортних средстава,
- упознавање савремених метода организације превоза,
- упознавање савремених елемената планирања.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Трошкови превоза (6)
Подела трошкова превоза, формирање цене превозне услуге, израчунавање
трошкова превоза.
Утоварне (истоварне) станице (4)
Пропусна моћ утоварних (истоварних) станица, прорачун броја места за утовар
(истовар), ритам рада станице.
Путеви вожње при претовару терета (16)
Понављајући путеви вожње, зракасти пут вожње, збирни пут вожње - сакупљање
(развожење), прстенасти пут вожње. Примена кипера и тегљача. Израда задатака
Међуградски путнички саобраћај (20)
Карактеристике међуградског путничког саобраћаја. Измеритељи рада, средња
дужина путовања путника на линији, коефицијент измене путника, некоришћење
капацитета возила. Прорачун потребног броја возила и возача. Интервал вожње и
учесталост возила. Табела и графикон реда вожње. Израда задатака.
Градски путнички саобраћај (20)
Карактеристике градског путничког саобраћаја. Врсте линија, мрежа линија и
оцена квалитета линија градског саобраћаја. Дефинисање превозних захтева
путника на линијама. Учесталост и интервал вожње. Прорачун потребног броја
возила и возача за рад у време вршног оптерећења и време ван врха. Ред вожње.
Израда задатака.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)
Организација превоза као предмет има пре свега економски карактер.
Значај овог предмета произлази из потребе познавања основних принципа
рационалног организовања превоза.
Кроз обраду наведених тема неопходно је дати акценат на економичност,
продуктивност, рентабилност.
У остваривању наставног програма треба користити дијафилмове,
дијапозитиве и друго, као и шеме, скице, паное итд.
У друмском саобраћају и унутрашњем транспорту овај предмет се усмерава
на поменуте делатности. Због тога саобраћајну производњу треба разрађивати на
начин и на примерима саобраћајне делатности и делатности унутрашњег
саобраћаја.
6. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ТЕОРИЈА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета Специјалистичка теорија је да упозна ученике са проблемима
који се јављају у стационарном саобраћају односно са значајем гаража,
паркиралишта и осталих саобраћајних објеката у решавању стационарног
саобраћаја. Циљ другог дела предмета је да упозна ученике са конструктивним
елементима пута као и уређењем и опремом пута.
Задаци су да се схвати значај саобраћајних објеката и паркиралишта у
решавању стационарног саобраћаја. У предмету се такође даје методологија
уређаја сервисних радионица као и прорачун броја места и броја радника. Други

део предмета има задатак да укаже на значај уређења и опреме путева као и
конструктивних елемената пута у оквиру решавања проблема динамичког
саобраћаја.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Грађевински део (22)
- уопште о путевима, дефиниција пута, саставни елементи пута, подела путева у
нашој земљи.
Начин представљања пута
- ситуациони план, уздужни график пута, попречни профили.
Дејство возила на коловоз
- дејство вертикалних сила (статичних и динамичких), дејство потенцијалних сила
(уздужних и трансверзалних), дејство сила и састав.
Кретање возила кроз кривину
- стабилност возила на бочно клизање
- расподела коефицијената приањања.
Одређивање конструктивних елемената пута
- одређивање радијуса хоризонталних кривина,
- попречни нагиб коловоза: врсте нагиба на правцу, одређивања максималног
нагиба, витоперење коловоза,
- проширење коловоза у кривини,
- прегледност пута у кривини и отварање усека у кривини,
- гранични нагиби нивелете, преломи нивелете и одређивање радијуса
вертикалних кривина.
Грађевински елементи пута
- доњи строј: земљани труп, вештачки објекти,
- горњи строј: коловоз, зауставне траке, ивичњаци, ивичне стране, баште, јарак,
ригал.
Опрема пута
- смерокази, ограде, путокази.
Коловозна конструкција
- састав и подела коловозних конструкција,
- савремене коловозне конструкције: угљоводоничке, бетонске, камене,
- особине поједине конструкције са посебним освртом на њихов утицај на
безбедност саобраћаја.
Стационарни саобраћај (22)
Проблеми стационарног саобраћаја у граду.
Начин регулисања стационарног саобраћаја у граду:
а) регулисањем динамичког саобраћаја
б) ограничавањем времена паркирања
в) административно-техничким мерама.
Паркирање возила у граду.
Паркирање возила у затвореном простору.
Подела гаража за моторна возила.
Идејни пројекат гараже.
Локација гараже у граду и ван града.
Капацитет гараже - одређивање броја места паркинг гараже и гараже
аутосаобраћајне организације.
Површина гараже - прорачун геометријских размера гараже.
Начин распореда и организација кретања возила у гаражама.

Графичко одређивање ширине прилаза при изласку возила ходом унапред.
Графичко одређивање ширине прилаза при изласку возила ходом уназад.
Пројектовање административних и помоћних просторија.
Примери идејних решења гараже
а) гараже за теретна возила
б) паркинг гараже - типови паркинг гаража
Паркирање возила на отвореном простору
а) паркирање уз ивицу коловоза
б) једноредно управно и косо паркирање
в) дворедно управно и косо паркирање
г) вишередно паркирање.
Техничко опслуживање (22)
Прорачун броја техничког осплуживања код универзалних радних места.
Прорачун броја радних места и линија код линијског начина опслуживања.
Прорачун броја потребних радника.
Одређивање потребне опреме и места за техничко опслуживање у сервисима.
Станице за снабдевање моторних возила погонским материјалом.
Врсте и основни типови путничких станица.
Системи и технолошки процес техничког опслуживања.
Прорачун броја техничког одржавања.
Начин организације техничког одржавања: универзални, ланчани и мешовити.
Радна места за одговарајуће начине техничког одржавања: непролазан - густ
распоред радних места, пролазна радна места.
Организација технолошког процеса оправки - метод:
- метод универзалних радних места
- метод специјализованих радних места
- ланчани - линијски метод оправке возила.
Прорачун и пројектовање техничког опслуживања у сервисним радионицама.
Прорачун броја места за техничко опслуживање у сервисима.
Ритам рада.
Радни такт.
Прорачун броја техничког опслуживања код универзалних радних места.
Прорачун броја радних места и линија код линијског начина опслуживања.
Прорачун броја потребних радника.
Одређивање потребне опреме и места за техничко опслуживање у сервисима.

7. ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(12 часова недељно, 264 часа укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ:
- стицање знања, вештина, навика и способности за извршавање послова и
задатака занимања као и знања за перманентно усавршавање,
- овладавање свим поступцима и операцијама за поуздано, тачно, одговорно и
квалитетно обављање радних задатака,
- рационално, економично и одговарајуће коришћење средстава, опреме, уређаја и
др.,

- развијање техничког мишљења и интересовања за примену иновација при
обављању радног задатка,
- овладавање правилном применом и коришћењем средстава рада, као и њиховом
негом, одржавањем и оправком,
- правилно преношење знања, умења, вештина и љубави за извршење радних
задатака.
Задаци:
- поуздано оспособљавање за успешно, квалитетно, одговорно, тачно, рационално
и економично извршење радног задатка,
- формирање адекватног умења при извршењу радних задатака,
- формирање навика за праћење технологије рада и стално усавршавање.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Припрема возача и возила (16)
Документа возила. Пријем возила и задужења возилом. Регистрација возила.
Проучавање возила са аспекта карактеристика, употребе, неге и одржавања.
Припрема возила за употребу и извршење радног задатка. Припрема возила за
сезонску употребу и употребу у посебним условима.
Контрола исправности возила. Командовање и руковање возилом током разраде и
након рада возила.
Вуча приколице.
Нега, одржавање и оправка возила (10)
Нулти сервис. Гарантни сервис. Текући сервис. Оправка возила.
Одржавање и нега мотора (34)
Опште напомене. Подмазивање мотора. Контрола нивоа уља. Замена уља, замена
уљних пречистача, период и поступак. Подмазивање пумпе високог притиска.
Систем за хлађење мотора течношћу. Систем за хлађење мотора ваздухом.
Пречистачи ваздуха, суви, уљни и комбиновани.
Испуштање ваздуха из система, напајање дизел мотора горивом линијском
пумпом, ротационом пумпом.
Нега и одржавање главе мотора, новог, након разраде и после оправке. Периоди
неге и одржавања вентилских склопова. Систем за паљење радне смеше. Грејачи
ваздуха у цилиндрима мотора.
Компресор преносног механизма (18)
Фрикционе спојнице. Хидрауличне спојнице. Мењач степена преноса.
Механизам мењача степена преноса команде и преносиоци. Редуктор.
Раздељивач момента. Карданска вратила и зглобни преносници момента. Стални
погон, диференцијални уређај. Уређај за блокаду диференцијалног уређаја.
Погонски мост. Полувратила, главчина точка, точак, пнеуматици.
Управљачки механизам (18)
Врсте управљачких механизама. Управљачки механизми са различитим
системима вешања. Положај управљачких точкова. Серво уређај система за
управљање.

Систем за вешање и ослањање (16)
Механизми за вођење точкова. Еластични ослонци. Елементи за пригушивање и
стабилизацију.
Кочиони систем (18)
Механичке кочнице. Хидрауличне кочнице. Пнеуматске кочнице. Комбиноване
кочнице.
Серво-појачивачи код система за кочење. АБС.
Подмазивање возила (12)
Мазива. Уређаји за подмазивање, поступак подмазивања. Шема подмазивања
возила.
Електроуређаји и опрема (22)
Опште напомене. Динамо. Алтернатор. Електропокретачи. Акумулаторска
батерија. Електрични проводници и прикључци. Штампана кола.
Електрични прекидачи. Електрични осигурачи и осигурачи кутија. Уређаји за
загревање стакала, мотора и простора. Шема електричне инсталације возила.
Светлосни електрични уређаји возила. Светлосно-сигнални уређаји возила.
Реглери.
Мерно-контролни и сигнални уређаји возила (18)
Мотора. Возила.
Каросерија возила (16)
Путничких. Теретних. Комбинованих. Специјалних.
Опрема и уређаји возила (12)
Кип уређаји. Дизалице. Специјални уређаји.
Погонска средства (22)
Горива. Мазива.
Прање возила (32)
Прање без средстава за прање. Прање употребом средстава за прање.
Поступак са опраним колима. Средства за негу лакова. Средства за негу лакова на
бази силикона.
Оштећење лакова. Нега: хрома, стакла, пластичних делова, коже, дрвета,
тапацирунга и подова.
НАСТАВА У БЛОКУ
(40 часова недељно, 320 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ:
- да кандидат током обављања радног задатка у организацији стекне: поузданост,
сигурност, тачност, прецизност и одговорност у раду,
- да проучи производни процес те организације и позитивно примени стечено
теоријско знање током обављања радног задатка,
- да стално прати производни процес, уочи недостатке и мере за отклањање истих,
- да својим радом утиче на смањење производних трошкова.
Задатак:
- да спроведе у дело организационо-технолошке поступке при извршавању радних
задатака,
- да енергично спроводи процес смањења трошкова,
- да спроводи у дело примену иновација,

- да усклађује рад служби задужених за праћење и организацију тих радова.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Документа возила (12)
Рачун о возилу. Царинска декларација. Уговор о купопродаји. Уговор о поклону.
Саобраћајна дозвола. Потврда СУП-а. Колска књига. Сервисна књижица.
Упутство о руковању, одржавању и употреби. Сертификат возила. Карнет де
пасаж. Зелена карта осигурања возила АТП картон.
Превозна документа (22)
Путни налог. Товарни лист. Фактура. ТИР карнет. Образац ЕУР. Образац Т1, Т2,
Т3. Међународна дозвола о превозу (транзитне, билатералне и универзалне).
Потврда о квалитету робе.
План рада возног парка (25)
Планирање и анализа рада возног парка. Оперативно руковођење и контрола рада.
Документи за евиденцију. Праћење докумената и шифровање за компјутерску
обраду.
Ред вожње (30)
Методе израде реда вожње. Примена електронских рачунара за израду реда
вожње. Поремећаји у реду вожње и мере за њихово отклањање.
Одржавање возила (10)
Одржавање возила током употребе. Одржавање возила пре употребе. Одржавање
возила после употребе.
Праћење трошкова превоза (74)
Трошкови превоза. Прорачун трошкова. Цена коштања превозне услуге.
Периодични и редовни технички преглед возила (15)
Редовни технички преглед возила. Ванредан технички
Периодични технички преглед возила.

преглед

возила.

Контрола рада возача и возила (40)
Оперативно руковођење и контрола рада. Контрола рада возила и возача у јавном
саобраћају. Контрола рада очитавањем величина тахографа.
Увиђај саобраћајне незгоде (40)
Формирање комисије. Поступци током
документације. Најчешће грешке при увиђају.

увиђаја.

Формирање

потребне

Извршење радног задатка у струци (52)
Посебно обрадити: оперативна документа, превозна документа (путни налог,
спроводни, товарни лист). Трошкове превоза. Подела трошкова са становишта
коришћења капацитета (варијабилних и сталних трошкова, цена коштања
јединице превезене услуге). Израчунавање трошкова: погонског материјала,
оправке и одржавање возила, амортизација возила. Израчунавање трошкова

обавити бројно за једну вожњу. Овај део радног задатка кандидат обавља у радној
организацији обрађујући писмено извршење радног задатка по датим тачкама.
Писмени рад оверава стручно лице предузећа.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)
Програми су конципирани тако да полазницима пруже актуелна сазнања о
свим видовима учествовања у друмском саобраћају, битним чиниоцима и
проблемима који се појављују у садашњој пракси. При реализацији програма
потребно је примењивати различите наставне методе и облике рада и користити
расположива наставна средства. (Поједине садржаје реализовати у кабинетима
практичне наставе, кабинетима ужестручних предмета итд.). Практичну наставу у
блоку изводити у одговарајућим установама (центру за обуку возача, технички
преглед, возни парк и сл.). Извршење радних задатака усмерити према
специјалистичком позиву полазника и повезати их са специјалистичким испитом.
Програме проучавати за конкретне организације са критичком анализом
позитивних и негативних аспеката и предлозима за побољшање. У раду са
техничарима специјалистима нагласити значај анализе измеритеља рада возног
парка, трошкова превоза организације и планирања рада возног парка,
организације рада на техничком прегледу, сервисима, паркиралиштима и
гаражама и анализи битних елемената везаних за вештачење саобраћајних
незгода.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ
Право да полаже специјалистички испит кандидат стиче када положи све
испите предвиђене планом и програмом специјализације.
Садржај специјалистичког испита:
а) израда практичног задатка у писменој форми,
б) одбрана практичног задатка.
Садржај практичног задатка:
Предмети:
- Регулисање саобраћаја
- Безбедност саобраћаја
- Организација превоза
Практичан задатак кандидат припрема самостално уз помоћ литературе и на
дан одбране задатак предаје комисији у два примерка.

1.2. Возач моторних возила – СПЕЦИЈАЛИСТА
Услови за упис кандидата
Специјализацију за овај образовни профил могу стицати кандидати са завршеним
следећим образовањем:
1. возач моторних возила, са две године радног искуства.
Предмети који се вреднују при сачињавању ранг листе за упис
1. Регулисање саобраћаја
2. Безбедност саобраћаја
3. Организација превоза робе и путника
4. Моторна возила.
Наставни план
БРОЈ ЧАСОВА
Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

НЕДЕЉНО
Т

В

ГОДИШЊЕ
Т

1.

Страни језик

2

44

2.

Друмски саобраћај и
транспорт

3

66

3.

Безбедност саобраћаја

3

66

4.

Организација превоза

3

66

5.

Моторна возила

3

66

6.

Специјалистичка
теорија

3

66

7.

Практична настава
а) у часовном систему

12

В

УКУПНО

Настава
Настава
Т+В
у блоку
у блоку

264

б) у блоку

320
УКУПНО:

УКУПНО ЧАСОВА:

374 264

320

638

320
958

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ
1. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
(енглески, немачки, руски и француски)
(2 часа недељно, 44 часа укупно)
Наставни програми за стране језике код овог образовног профила су исти
као код образовног профила
техничар друмског саобраћаја – специјалаиста.
2. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
Наставни програм овог предмета је исти као код образовног профила
техничар друмског саобраћаја - специјалиста.
3. БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ је да се полазници упознају и схвате значај строге примене и
поштовања саобраћајних правила, повећање професионалне оспособљености
возача управљања саобраћајем и развој одговорности за дисциплиновано учешће
у саобраћају.
Задаци су:
- да се стекну и прошире знања о факторима који су од битног значаја за
безбедност саобраћаја;
- да се упознају са свим мерама безбедности саобраћаја како у возилу тако и
на путу, а посебно указати на обавезе предузећа која упућују возила на пут;
- да схвате значај вршења увиђаја саобраћајне незгоде у циљу повећања
степена безбедности саобраћаја;
- да се упознају са значајем контроле безбедности саобраћаја као и задацима
унутрашње контроле.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Раскрснице (10)
Подела. Тачке сукоба. Уређење прилаза раскрсници. Вођење (каналисање)
саобраћајних токова. Оптерећење раскрсница: табеларно и графички и утицај на
безбедност саобраћаја. Раскрснице регулисане светлосним уређајима:
безбедносни критеријум за увођење. Начин рада светлосних сигнала и оцена са
становишта безбедности (индивидуално, линијски, законски).
Дво и вишефазни начин рада сигналисаних раскрсница са аспекта
безбедности и смањења конфликтних тачака.
Безбедност саобраћаја (30)
Предмет безбедности саобраћаја. Методе безбедности саобраћаја:
статистика експериментним тестирањем; анкета и интервју, упоређивање. Методе
мерења безбедности саобраћаја. Безбедност саобраћаја по јединици дужине пута,
безбедност саобраћаја у односу на извршени рад возила, степен учешћа возача у
незгодама, степен угрожености становништва у саобраћајним незгодама, степен
тежине саобраћајних незгода. Одређивање степена опасности од настајања

саобраћајних незгода. Међусобна зависност броја незгода и броја возила.
Међусобна зависност броја незгода и протока возила. Мере за повећање
безбедности саобраћаја. Саобраћајне незгоде: појам, динамика и структура,
последице (материјалне, социјалне), просторне карактеристике, сезонске и
временске. Врсте грешака учесника у саобраћају: непрописна брзина, непрописно
претицање, неуступање првенства пролаза, недржање недозвољеног растојања.
Активна и пасивна безбедност саобраћаја, возач, возило, пут.
Фазе саобраћајних незгода – анализа саобраћајних незгода (24)
Увиђај саобраћајних незгода: практични подсетник за вршење увиђаја,
састав и опрема екипе; увиђајна документација (записник, скица,
фотодокументација). Обрасци и начин вођења у поступку истраге и ликвидације
штете код саобраћајних незгода. Испитивање узрока наступања саобраћајних
незгода. Начин и поступци у тражењу и фиксирању података и показатеља
саобраћајне незгоде. Сакупљање и чување доказа за реконструкцију саобраћајне
незгоде. Обавеза возача који је учествовао или наишао на место саобраћајне
незгоде. Одређивање основних величина кретања возила путем хомограма и
табела. Пут и време реаговања, кочења и заустављања. Практични пример
увиђајне документације. Пут и време претицања, пут и време обилажења.
Контрола и безбедност саобраћаја (10)
Методологија обављања контроле. Превентивни ефекти и утицај
безбедности. Репресивни ефекти и утицај на безбедност. Регулисање саобраћаја
(техничко). Унутрашња контрола. Одржавање путева и утицај на безбедност
(директно и индиректно). Систем осигурања моторних возила.
4. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ је усавршавање стечених знања у области организације кретања возила
да би се остварио што већи обим транспорта са што мањим трошковима и
коришћење савремених начина одвијања транспорта.
Задаци су рационализација транспорта и упознавање са измеритељима
показатеља рада возног парка.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Измеритељи рада возног парка (10)
Ауто дани и коефицијенти
Ауто часови и коефицијенти
Измеритељи брзина
Измеритељи пређеног пута
Измеритељи корисне носивости возила
Остварени транспортни рад
Производност возног парка
Прорачун броја возила
Прорачун количине превезене робе
Прорачун броја обрта
Прорачун оствареног транспортног рада

План рада возног парка (2)
Оперативни план рада
Годишњи план рада
Контрола спровођења
Друмски теретни превоз (4)
Општа подела
Роба и класификација
Обезбеђење робе при утовару - истовару
Општи и посебни захтеви, размештај, причвршћивање робе у току транспорта
Промет терета (4)
Промет - обрт терета
Промет транспортне станице
Промет терета деонице пута
Проток терета
Путеви вожње при превозу (4)
Понављајући пут вожње
Радијални пут вожње
Прстенасти пут вожње
Збирни пут вожње
Теретне станице (10)
Утоварно-истоварне станице
Начини постављања возила у односу на фронт утовара - истовара
Дужина фронта утовара - истовара
Пропусна моћ теретне станице
Број места за утовар - истовар
Одређивање равномерног рада станице
Диспечерска служба
Контрола рада особља и возила
Примена тегљача – вучних возила (4)
Примена вучних возила и оправданост примене
Прорачун броја полуприколица
Прорачун броја возила
Примена возила самоистоваривача (2)
Оправданост примене кипера
Интегрални транспорт (10)
Средства интегралног транспорта
Дефиниција интегралног транспорта
Технологија интегралног транспорта
Палетизација
Контејнеризација
Системи интегралног транспорта
Друмска возила у интегралном транспорту

Оперативна документација (10)
Превозна документа
Документа за возило
Документа за возаче
Документа у међународном превозу
Царински поступци у друмском транспорту
Поступак са возилом под режимом ТИР
Пратећа документација и облици информисања о кретању робе
Трошкови (6)
Подела
Прорачун свих трошкова
Цена коштања превозне услуге
5. МОТОРНА ВОЗИЛА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ овог предмета је да полазницима специјализације на основу усвајања
знања омогући коришћење одговарајућег моторног возила у свим условима
експлоатације.
Задаци наставе овог предмета су:
- да полазнике упозна са основним појмовима из теорије кретања
- да упознају основне карактеристике мотора и моторних возила
- да се упознају са утицајем карактеристика мотора и моторних возила на
вучна и динамичка својства моторних возила као и на економичност потрошње
горива.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Уводна разматрања (3)
Основни појмови
Перформансе моторних возила
Основи кретања моторних возила (5)
Основна разматрања
Особине тла
Кретач
Кретање еластичног погонског и непогонског точка по крутом и деформабилном
тлу
Силе које делују на возило (7)
Тежина возила
Отпори кретања: отпор котрљања, отпор ваздуха, отпор успона, отпор убрзања,
отпор прикључних возила.
Граничне вредности моторних возила (3)
Гранична вредност вучне силе.
Погон моторних возила (10)
Врсте мотора
Перформансе мотора СУС: снага, обртни момент, специфична потрошња горива

Пренос снаге са мотора на погонске точкове
Вучно динамичке карактеристике моторних возила (10)
Вучни дијаграм
Динамичка карактеристика
Биланс снаге
Моћ савлађивања успона и моћ убрзања
Утицај преносних односа на вучне и динамичке карактеристике моторних возила
Перформансе возила са погоном на све точкове (3)
Биланс снаге код погона на све точкове
Системи развођења снаге
Понашање возила на путу (7)
Општа разматрања
Заокретање управљачких точкова
Уздужна и попречна стабилност моторних возила
Повођење точкова
Углови постављања управљачких точкова
Кочење моторних возила (8)
Основне кочионе карактеристике
Успорење возила при кочењу, време и пут кочења
Дијаграм кочења
Стабилност возила при кочењу
Проходност моторних возила (4)
Основни параметри проходности: вучни, габаритни, конструктивни
Економичност потрошње горива (6)
Одређивање потрошње горива
Једначина потрошње горива
Карактеристике горива
Утицај разних фактора на економичност горива.
6. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ТЕОРИЈА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета Специјалистичка теорија је да упозна ученике са основним
објектима који служе за: чување, снабдевање и одржавање возила, исто тако, циљ
предмета је истицање значаја коловозне конструкције као фактора у саобраћају.
Посебно се истиче значај саобраћаја у градском ткиву, урбанистичка анализа
савремених градова и објеката за теретни саобраћај.
Задатак предмета је оспособљавање возача аутобуса да уз широк спектар
знања боље обаве свој посао.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Грађевински део (20)
Увод о путевима и категоризација
Експлоатационе карактеристике пута (рачунска брзина, пропусна моћ пута и
саобраћајно оптерећење)
Трасирање путева (ситуациони план, уздужни профил, попречни профили)
Дејство возила на коловоз (вертикалне силе, тангенцијалне силе и силе на
исисавање)
Одређивање конструктивних елемената пута (кривине, правци, нагиби)
Прегледност пута у кривини
Хоризонтална кривина
Вертикалне кривине
Прелазне кривине
Витоперење коловоза, прелазне рампе
Проширење коловоза у кривини
Серпентине
Грађевински елементи пута (доњи строј пута, земљани труп, објекти доњег строја)
Израда земљаног трупа (материјали, врсте машина и начин израде; постељица
пута)
Дејство мраза на пут
Горњи строј пута, коловозна конструкција, подела конструкција и материјали за
израду
Слојеви коловозне конструкције: слој чистоће, подлога и газећи слој
Израда и особине класичних конструкција
Израда и особине савремених коловозних конструкција
Опрема пута (смерокази, мачје очи, ограде и километарски стубићи)
Појам коловоза, ивичњака, ивичних трака, банкина и берми
Бициклистичке стазе и паркиралишта
Одводњавање коловоза, јарак и ригол
Сервиси (15)
Основни задаци сервиса, подела, начин рада
Садржај сервиса (радионице, административни део, продајни део)
Радна места у сервису (канали, дизалице, рампе) и услови за избор
Опрема радних места
Организација радних места, методе (универзална, линијска и мешовита)
Линија техничког прегледа (опрема, потребни уређаји за контролу кочница,
светла, издувних гасова и управљачког механизма)
Послови који се обављају у сервису (прорачуни периодичног обављања)
Стационарни саобраћај (20)
Проблеми стационираног саобраћаја у градовима и начин решавања проблема
Одређивање центара привлачења и методологија истраживања потреба у граду
Гараже као објекти за чување возила (основни задаци и подела)
Спратне гараже, врсте, локација, предности и мане појединих врста
Паркинг гараже, локација, капацитет и постављање паркинг места (углови
постављања)
Паркинг место, основне димензије
Графичко одређивање ширине пролаза у гаражама: ходом унапред и ходом уназад
Паркирање возила на отвореном простору (улично паркирање)

Паркиралишта (ограђена, неограђена, са наплатом, без наплате, локација и
капацитет)
Зоне ограниченог трајања паркирања
Аутобазе за теретна возила (10)
Основни појам, садржај, начин рада и локација
Теретне утоварне-истоварне станице, локација, садржај
Складишта
Припрема робе за транспорт (паковање, амбалажа)
Начин утовара и истовара, механизација
Основни појмови о палетама и контејнерима
Контејнерски терминали
Пумпне станице (5)
Основни задаци и садржај
Пумпне станице у граду, ван града и на аутопуту.
7. ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(12 часова недељно, 264 часа укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ:
- стицање знања, вештина, навика и способности за извршавање послова и
задатака занимања као и знања за перманентно усавршавање,
- овладавање свим поступцима и операцијама за поуздано, тачно, одговорно и
квалитетно обављање радних задатака,
- рационално, економично и одговарајуће коришћење средстава, опреме, уређаја и
др.
- развијање техничког мишљења и интересовања за примену иновација при
обављању радних задатака,
- овладавање правилном применом и коришћењем средстава рада, као и њиховом
негом, одржавањем и оправком.
Задаци:
- поуздано оспособљавање за успешно, квалитетно, одговорно, тачно, рационално
и економично извршење радног задатка
- формирање адекватног умења при извршењу радних задатака
- формирање навика за праћење технологије рада и стално усавршавање.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Припрема возача и возила (16)
Документа возила. Пријем возила и задужење возилом. Регистрација возила.
Проучавање возила са аспекта карактеристика, употребе, неге и одржавања.
Припрема возила за рад и извршење радног задатка.
Припрема возила за сезонску употребу и употребу у посебним условима.
Контрола исправности возила. Командовање и руковање возилом током разраде и
после рада возила.
Вуча приколице.
Нега, одржавање и оправка возила (10)
Нулти сервис. Гарантни сервис. Текући сервис. Оправка возила.

Одржавање и нега мотора (34)
Опште напомене. Подмазивање мотора. Контрола нивоа уља. Замена уља, замена
уљних пречистача, период и поступак. Подмазивање пумпе високог притиска.
Систем за хлађење мотора течношћу. Систем за хлађење мотора ваздухом.
Пречистачи ваздуха, суви, уљни и комбиновани.
Испуштање ваздуха из система за напајање дизел мотора горивом са линијском
пумпом, са ротационом пумпом.
Нега и одржавање главе мотора, новог, након разраде и после оправке. Периоди
неге и одржавања вентилских склопова. Систем за паљење радне смеше. Грејачи
ваздуха у цилиндрима мотора. Компресор.
Преносни механизам (18)
Фрикционе спојнице. Хидрауличне спојнице. Мењач степена преноса.
Механизам мењача степена преноса команде и преносници. Редуктор.
Раздељивач момента. Карданска вратила и зглобни преносници мотора.
Диференцијални уређај.
Уређај за блокаду диференцијалног уређаја. Погонски мост. Полувратила, точак,
пнеуматици.
Управљачки механизам (18)
Врсте управљачких механизама. Управљачки механизми са различитим
системима вешања. Положај управљачких точкова. Серво уређај система за
управљање.
Систем за вешање и ослањање (16)
Механизми за вођење точкова. Еластични ослонци. Елементи за пригушивање и
стабилизацију.
Кочиони системи (18)
Механичке кочнице. Хидрауличне кочнице. Пнеуматске кочнице. Комбиноване
кочнице. Серво-појачивачи код система за кочење. АБС.
Подмазивање возила (12)
Мазива. Уређаји за подмазивање, поступак подмазивања. Шема подмазивања
возила.
Електроуређаји и опрема (22)
Опште напомене. Динамо. Алтернатор. Електропокретачи. Акумулаторска
батерија. Електрични проводници и прикључци. Штампана кола.
Електрични прекидачи. Електрични осигурачи и осигурачка кутија. Уређаји за
загревање стакла, мотора и простора. Шема електричне инсталације возила.
Светлосни електрични уређаји возила. Светлосно-сигнални уређаји возила.
Реглери.
Мерно-контролни и сигнални уређаји возила (18)
Мотора. Возила.
Каросерија возила (16)
Путничких. Теретних. Комбинованих. Специјалних.
Опрема и уређаји возила (12)
Кип уређаји. Дизалице. Специјални уређаји.
Погонска средства (22)

Горива. Мазива.
Прање возила (32)
Прање без средстава за прање. Прање употребом средстава за прање.
Поступак са опраним колима. Средства за негу лакова. Средства за негу лакова на
бази силикона.
Оштећење лакова. Нега: хрома, стакла, пластичних делова, коже, дрвета,
тапацирунга и подова.
НАСТАВА У БЛОКУ
(40 часова недељно, 320 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ:
- да кандидат током обављања радног задатка у организацији стекне: поузданост,
сигурност, тачност, прецизност и одговорност у раду,
- да проучи производни процес те организације и позитивно примени стечено
теоријско знање током обављања радног задатка,
- да стално прати производни пренос, уочи недостатке и мере за отклањање истих,
- да својим радом утиче на смањење производних трошкова.
Задаци:
- да спроведе у дело организационо-технолошке поступке при извршавању радних
задатака,
- да енергично спроводи процес смањења трошкова,
- да спроводи у дело примену иновација,
- да усклађује рад служби задужених за праћење и организацију тих радова.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Документа возила (12)
Рачун о возилу. Царинска декларација. Уговор о купопродаји. Уговор о поклону.
Саобраћајна дозвола. Потврда СУП-а. Колска књига. Сервисна књижица.
Упутство о руковању, одржавању и употреби. Сертификат возила. Карнет де
пасаж. Зелена карта осигурања возила АТП картон.
Превозна документа (22)
Путни налог. Товарни лист. Фактура. ТИР карнет. Образац ЕУР. Образац Т1, Т2,
Т3. Међународна дозвола о превозу (транзитне, билатералне и универзалне).
Потврда о квалитету робе.
План рада возног парка (30)
Планирање и анализа рада возног парка. Оперативно руковођење и контрола рада.
Документи за евиденцију. Праћење докумената и шифровање за компјутерску
обраду.
Одржавања возила (20)
Одржавање возила током употребе. Одржавање возила пре употребе. Одржавање
возила после употребе.
Праћење трошкова превоза (74)
Трошкови превоза. Прорачун трошкова. Цена коштања превоза услуге.
Периодични и редовни технички преглед возила (20)

Редовни технички преглед возила. Ванредан технички преглед
Периодични технички преглед возила.

возила.

Контрола рада возила и возача (40)
Оперативно руковођење и контрола рада. Контрола рада возила и возача у јавном
саобраћају.
Контрола рада очитавањем величина тахографа
Увиђај саобраћајне незгоде (40)
Формирање комисије. Поступци током увиђаја.
документације. Најчешће грешке при увиђају.

Формирање

потребне

Изврешење радног задатка у струци (62)
Посебно обрадити: оперативна документа, превозна документа (путни налог,
спроводни, товарни лист). Трошкове превоза. Подела трошкова са становишта
коришћења капацитета (варијабилних и сталних трошкова, цена коштања
јединице превозне услуге). Израчунавање трошкова: погонског материјала,
оправке и одржавања возила, амортизација возила. Израчунавање трошкова
обавити бројно за једну вожњу. Овај део радног задатка кандидат обавља у радној
организацији обрађујући писмено извршење радног задатка по датим тачкама.
Писмени рад оверава стручно лице радне организације.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)
Програми су конципирани тако да полазницима пруже актуелна сазнања о
свим видовима учествовања у друмском саобраћају, битним чиниоцима и
проблемима који се појављују у садашњој пракси. При реализацији програма
потребно је примењивати различите наставне методе и облике рада и користити
расположива наставна средства. (Поједине садржаје реализовати у кабинетима
практичне наставе, кабинетима ужестручних предмета итд.). Практичну наставу у
блоку изводити у одговарајућим установама (технички преглед, возни парк и сл.).
Извршење радних задатака усмерити према специјалистичком позиву полазника и
повезати их са специјалистичким испитом. Програме проучавати за конкретне
радне организације са критичком анализом позитивних и негативних аспеката и
предлозима за побољшање.
У раду са техничарима специјалистима нагласити значај анализе измеритеља
рада возног парка, трошкова превоза организације и планирања рада возног парка,
организације рада на техничком прегледу, сервисима, паркиралиштима и
гаражама и анализи битних елемената везаних за вештачење саобраћајних
незгода.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ
Право да полаже специјалистички испит кандидат стиче када положи све
испите предвиђене планом и програмом специјализације.
Садржај специјалистичког испита:
а) израда практичног задатка у писменој форми,
б) обрада практичног задатка.
Садржај практичног задатка - јединствена тема која обухвата следеће
предмете:
- Моторна возила,
- Организација превоза,

- Друмски саобраћај.
Практичан задатак кандидат припрема самостално уз помоћ литературе и на
дан одбране задатак предаје комисији у два примера.

1.3. Возач моторних возила - ИНСТРУКТОР
Услови уписа кандидата
Специјализацију за овај образовни профил могу стицати кандидати са
завршеним следећим образовањем:
1. средње образовање у подручју рада Саобраћај, група друмски саобраћај (у
трогодишњем или четворогодишњем трајању);
2. саобраћајни инжењер (виша саобраћајна школа друмског смера);
3. дипломирани саобраћајни инжењер, одсек за друмски и градски саобраћај и
транспорт;
4. студије првог или другог степена у области друмског и градског саобраћаја и
транспорта.
Општи услови за све кандидате:
1. године старости, прописано чланом 223. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11 и
55/14);
2. две године радног искуства на пословима у друмском саобраћају;
3. поседовање возачке дозволе Б категорије, прописано чланом 223. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10,
101/11 и 55/14);
4. лекарско уверење о здравственој способности за овај образовни профил.
Услови уписа за сваку следећу категорију инструктора вожње:
1. уверење о полoженој специјализацији за инструктора вожње Б категорије;
2. лекарско уверење о здравственој способности за овај образовни профил за
одређену категорију;
3. поседовање возачке дозволе, према члану 223. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14):
- А категорије за АМ, А1, А2 и А категорије инструктора вожње;
- Ц категорије за Ц1, Ц категорије инструктора вожње;
- Д категорије за Д1, Д категорије инструктора вожње;
- ЦЕ категорије и уверења о полoженој специјализацији за инструктора вожње
Ц1, Ц категорије за БЕ, Ц1Е, ЦЕ категорије инструктора вожње;
- ДЕ категорије и уверење о полoженој специјализацији за инструктора вожње
Д1, Д категорије за Д1Е, ДЕ категорије инструктора вожње;
- Ф категорије за Ф категорију инструктора вожње.
Предмети који се вреднују при сачињавању ранг листе за упис
- Безбедност саобраћаја,
- Моторна возила.
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НАСТАВНИ ПРОГРАМИ
1. ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
(2 часа недељно, 44 часа укупно)
Циљ и задаци
Циљ наставе предмета је стицање знања о безбедном и етичком понашању
учесника у саобраћају у различитим саобраћајним ситуацијама, стицање знања о
психичком животу човека и утицаја психологије личности на безбедност
саобраћаја.
Задаци наставе су:
- стицање знања о етичком понашању у различитим саобраћајним ситуацијама
и примена знања у конкретним случајевима;
- стицање знања о психичким процесима, особинама и понашању човека у
саобраћају;

- развијање способности комуникације и интеракције са свим учесницима у
саобраћају;
- разумевање утицаја и формирање става према ризичном понашању у
саобраћају;
- формирање позитивног става према безбедности саобраћаја.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Психологија личности (2)
Психологија личности као грана психологије. Основни појмови, методе и
поступци.
Развој личности ( 4)
Развој личности - наслеђе, средина, учење. Зависност различитих особина
личности од доминантног развојног фактора.
Способности (4)
Врсте способности. Интелигенција. Структура интелигенције. Структура
сензомоторне способности. Мерење интелигенције. Мерење сензомоторних
способности. Развојни аспект способности.
Особине и склоп личности (3)
Навика, тип, црта и склоп личности. Основни и изведени мотиви личности.
Емоције. Мотивација.
Личност као динамички модел (5)
Учење, врсте учења. Особености у стицању знања и вештина. Учење увиђањем.
Моторно учење. Модели успешног моторног учења.
Ментално здравље (4)
Појам и дефиниција менталног здравља. Основна начела здравствене
психологије. Принципи здравствене психологије у обуци вожње.
Стрес и психопатолошка стања (3)
Појам и превенција стреса. Основни стресори у обуци и саобраћају.
Психопатолошка стања и њихов утицај на обуку вожње. Комуникација са особама
под стресом или измењеним стањима свести.
Саобраћајна етика (3)
Појам, предмет и задаци саобраћајне етике. Дефинисање морала и етике. Начин
формирања вредности.
Етичка начела (5)
Живот је највећа вредност и највеће добро. Чинити добро, не наносити штету.
Начело истинитости и поверења. Начело једнакости и аутономије. Начело права и
обавеза. Начело сарадње и међусобног помагања. Начело учења и стручног
усавршавања. Безбедно и етичко понашање учесника у саобраћају.

Ризична понашања у саобраћају (4)
Перцепција брзине возила. Понашање при вршењу радње претицања.
Понашање у колони. Понашање у условима ноћне вожње и смањене видљивости.
Понашање у условима промењивих атмосферских прилика. Понашање у
различитим саобраћајним условима.
Комуникација (3)
Појам и дефиниција комуникације. Вербална и невербална комуникација.
Интелектуалне баријере у комуникацији. Основна правила добре и јасне
комуникације.
Понашање учесника у саобраћајној незгоди (конфликти) (4)
Одређење конфликата. Узроци конфликата. Типови конфликата. Начини
решавања конфликата. Управљање конфликтима. Компромис као решење
конфликта.
2. ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)
Циљ и задаци
Циљ наставе овог предмета јесте упознавање и схватање значаја примене и
поштовања саобраћајних прописа о безбедности саобраћаја, процеса обуке возача
и полагања возачког испита.
Задаци наставе су:
- стицање знања о домаћим и међународним прописима и стандардима о
безбедности саобраћаја на путевима;
- стицање знања и примена прописа о обуци возача и полагању возачког испита;
- формирање позитивног става према примени саобраћајних прописа и њиховом
утицају на повећање нивоа безбедности саобраћаја.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод (4)
Основне одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Основна начела
безбедности саобраћаја на путевима.
Основи система безбедности саобраћаја (5)
Агенција за безбедност саобраћаја. Стратегија, праћење и анализа безбедности
саобраћаја.
Саобраћајна сигнализација (15)
Саобраћајни знакови. Семафори. Светлосне ознаке на путу. Ознаке на коловозу
и тротоару. Прелаз пута преко железничке пруге у нивоу. Радови или препреке на
путу.
Техничко регулисање саобраћаја (6)
Пешачка зона. Зона успореног саобраћаја. Зона школе. Зона "30". Техничка
средства за успоравање саобраћаја. Знаци и наредбе овлашћених лица.

Дужности учесника у саобраћају у случају саобраћајне незгоде (8)
Дужности лица које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде.
Дужности учесника у саобраћајној незгоди. Дужности полиције, полицијског
службеника и лица овлашћеног законом.
Возачи (8)
Услови управљања возилом. Здравствени прегледи. Возачке
Професионални возачи. Возачи трамваја. Трајање управљања возилом.

дозволе.

Оспособљавање кандидата за возаче (12)
Теоријска обука. Практична обука. Права и обавезе кандидата за возаче.
Инструктор вожње. Возила за оспособљавање кандидата за возача. Возачки испит.
Испитивач.
Возила (5)
Технички преглед возила. Регистрација возила.
Посебне мере и овлашћења (10)
Искључење возача из саобраћаја. Присуство алкохола и психоактивних
супстанци код учесника у саобраћају. Снимање саобраћаја. Искључивање возила
из саобраћаја. Уклањање непрописно заустављених, односно паркираних возила.
превоз опасних материја (8)
Појам и подела опасних материја у друмском саобраћају. Превоз опасних
материја. Обележавање возила за превоз опасних материја. Упутство о мерама
безбедности.
Надзор и казнене одредбе (7)
Одредбе и одговорности за саобраћајне прекршаје. Казнени поени. Привредни
преступи. Прекршајне казне.
3. БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)
Циљ и задаци
Циљ наставе овог предмета јесте упознавање и схватање значаја повећања
безбедности саобраћаја на путевима уз примену и поштовање саобраћајних
правила.
Задаци наставе су:
- стицање потребних знања из области безбедности саобраћаја;
- стицање потребних знања o контроли и регулисању саобраћаја;
- стицање потребних знања о појму увиђаја саобраћајне незгоде у циљу
повећања степена безбедности саобраћаја;
- стицање потребних знања о активној и пасивној безбедности саобраћаја.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод у безбедност саобраћаја (5)
Безбедност саобраћаја као научна дисциплина и методе мерења безбедности.
Статистика, експеримент, посматрање, тестирање, анкета, интервју и
упоређивање.

Фактори безбедности саобраћаја (10)
Човек - возило - пут - околина. Утицај алкохола и других психоактивних
супстанци на способност возача. Утицај умора. Утицај социо-економских услова.
Категорије учесника у саобраћају. Професионални возачи.
Пропусти и грешке учесника у саобраћају (10)
Врсте грешака учесника у саобраћају: непрописна брзина, непрописно
претицање, неуступање првенства пролаза и недржање довољног растојања.
Утицај основних пропуста и грешака учесника у саобраћају на настанак
саобраћајних незгода.
Саобраћајне незгоде (15)
Саобраћајне незгоде: појам, динамика и структура. Последице саобраћајних
незгода (материјалне, социјалне). Просторне, сезонске и временске
карактеристике саобраћајних незгода. Дужности учесника у саобраћају у случају
саобраћајне незгоде.
Активна и пасивна безбедност саобраћаја (15)
Активна и пасивна безбедност човека. Активна и пасивна безбедност возила.
Активна и пасивна безбедност пута.
Опасна места и опасне деонице на путевима (20)
Појам и подела раскрсница. Тачке сукоба. Уређење прилаза раскрсници.
Вођење саобраћајних токова (каналисање). Оптерећење раскрснице (табеларно,
графички). Начин рада светлосних сигнала (индивидуално и координисано).
Индивидуално сигналисана раскрсница са фиксним и променљивим временом
рада. Двофазни и вишефазни систем рада.
Прегледност пута. Видљивост. Опасни превоји, кривине. Сужења пута. Прелаз
преко железничке пруге у нивоу. Тунели. Надвожњаци. Подвожњаци. Остала
опасна места и деонице.
Превентива безбедности саобраћаја (7)
Саобраћајно - васпитне акције за већу безбедност саобраћаја. Едукација свих
учесника у саобраћају. Новине у домаћим и међународним прописима и
стандардима у безбедности саобраћаја.
Контрола безбедности саобраћаја (6)
Контрола саобраћаја, возача и возила. Утицај репресивних мера на понашање
возача. Прекршајна и кривична одговорност возача. Одговорност возача за
причињену штету.
4. ВОЗИЛА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)
Циљ и задаци
Циљ наставе овог предмета је да на основу усвојеног знања омогући
коришћење одговарајућег возила у свим условима експлоатације.
Задаци наставе овог предмета су:
- стицање потребних знања о основним појмовима из теорије кретања;

- стицање потребних знања о основним карактеристикама мотора и моторних
возила;
- стицање потребних знања о утицају карактеристика мотора и моторних возила
на вучна и динамичка својства моторних возила и на економичност потрошње
горива.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод (4)
Основни појмови. Перформансе моторних возила.
Основи кретања моторних возила (8)
Основна разматрања. Особине тла. Кретање
непогонског точка по крутом и деформабилном тлу.

еластичног

погонског и

Силе које делују на возило (10)
Тежина возила. Отпори кретања: отпор котрљања, отпор ваздуха, отпор успона,
отпор убрзања, отпор прикључних возила.
Граничне вредности моторних возила (2)
Гранична вредност вучне силе.
Погон моторних возила (9)
Врсте мотора. Перформансе мотора СУС: снага, обртни момент, специфична
потрошња горива. Пренос снаге са мотора на погонске точкове.
Вучно-динамичке карактеристике моторних возила (10)
Вучни дијаграм. Динамичка карактеристика. Биланс снаге. Моћ савлађивања
успона и моћ убрзања. Утицај преносних односа на вучне и динамичке
карактеристике моторних возила.
Перформансе возила са погоном на све точкове (5)
Биланс снаге код погона на све точкове. Системи развођења снаге.
Понашање возила на путу (5)
Заокретање управљачких точкова. Уздужна и попречна стабилност моторних
возила. Повођење точкова. Углови постављања управљачких точкова.
Кочење моторних возила (5)
Основне кочионе карактеристике. Успорење возила при кочењу. Време и пут
кочења. Дијаграм кочења. Стабилност возила при кочењу.
Проходност моторних возила (3)
Основни параметри проходности: вучни, габаритни, конструктивни.
Економичност потрошње горива и утицај на животну средину (5)
Одређивање потрошње горива. Једначина потрошње горива. Карактеристике
горива. Утицај разних фактора на економичност горива. Утицај издувних гасова
на човека и животну средину.

5. МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ
(4 часа недељно, 88 часова годишње)
Циљ и задаци
Циљ наставе овог предмета је припрема инструктора вожње за наставни час,
схватање значаја планског припремања програмских задатака за успешну обуку
будућих возача.
Задаци наставе овог предмета су:
- стицање знања о систему, принципима, методама, облицима и наставним
средствима у практичној обуци кандидата за возача;
- стицање знања о законитостима стицања возачких знања, вештина и навика у
процесу обуке;
- стицање знања, вештина и ставова за успешно реализовање практичне обуке;
- стицање знања за израду плана и припреме реализације часа практичне обуке
кандидата за возача.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Теоријске основе обуке управљања возилом (10)
Развој обуке. Циљ и задаци. Избор и распоред грађе за обуку. Васпитни делови
у обуци вожње. Образовни делови у обуци вожње.
Обликовање садржаја обуке. Принципи, методе и облици обуке. Методе
образовања одраслих. Однос инструктора и ученика. Кодекс доброг возача.
Кодекс доброг инструктора.
Формирање возачких знања, вештина и навика (8)
Појам, значај и методе учења. Учење моторних радњи. Памћење и
заборављање. Чиниоци успешног учења. Могућности учења одраслих. Учење
вожње одраслих. Способности. Унутрашњи и спољни мотиви учења. Ставови,
вредности, интересовање, емоције, избор кандидата за инструктора вожње.
Теорије, технике и вештине вредновања и оцењивања (6)
Проверавање и оцењивање возачких знања, вештина и навика. Тестови знања и
постигнућа. Критеријски тестови.
Реализација часа обуке вожње (20)
Појам наставног часа. Врсте и структура наставног часа. Дидактичко-методичка
припрема за непосредан рад инструктора вожње.
Наставна средства и објекти у обуци управљања возилом. Радње које претходе
наставном часу обуке вожње. Маршруте за обуку вожње.
Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путу (40)
Провера и припрема возила за безбедно учествовање у саобраћају на
путу(замена точка, постављање ланаца за снег, снабдевање возила погонским
горивом, употреба команди и уређаја возила у мировању и у покрету, руковање
возилом).
Полазак возилом са места. Промена степена преноса. Одржавање правца
кретања. Вожња унапред. Вожња уназад. Промена правца кретања. Заустављање и
полазак возилом на путу са успоном. Употреба сигнализације на возилу.

Саобраћај на путу у насељу у условима слабог, средњег и јаког интензитета
саобраћаја.
Саобраћај на путу ван насеља у условима слабог, средњег и јаког интензитета
саобраћаја.
Саобраћај на аутопуту и мотопуту.
Укључивање возила у саобраћај на путу. Брзина кретања возила и избор брзине
кретања у зависности од саобраћајне ситуације, услова пута и временских услова.
Скретање. Обилажење. Мимоилажење. Претицање. Промена саобраћајне траке.
Полукружно окретање. Заустављање. Нагло кочење. Кретање возила кроз
кривину.
Раскрснице регулисане саобраћајним знаковима. Раскрснице регулисане
светлосним саобраћајним знаковима. Раскрснице регулисане наредбама које даје
овлашћено лице. Нерегулисане раскрснице (правило десне стране). Раскрснице са
кружним током саобраћаја. Раскрснице у више нивоа.
Саобраћај пешака. Саобраћај шинских возила и поступање приликом сусрета са
шинским возилом. Прелаз пута преко железничке и трамвајске пруге и поступање
приликом преласка преко железничке и трамвајске пруге у нивоу. Саобраћај кроз
тунел (подвожњак). Паркирање возила. Напуштање возила и обезбеђивање
заустављеног или паркираног возила. Помоћ другим учесницима у саобраћају.
Ноћни услови вожње, смањена видљивост, падавине. Кретање путем на којем се
изводе радови.
Возачки испит (2)
Теоријски и практични део возачког испита.
Инструктор вожње (2)
Перманентно образовање. Стрес, сузбијање стреса. Иновирање и освежавање
знања. Нужност повезивања теорије и праксе.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)
Програми су конципирани тако да будући инструктор вожње добије потребна
знања о систему, принципима, методама, облицима, наставним средствима и
законитостима стицања возачких знања, вештина и навика у процесу обуке
управљања возилом, као и знања за израду плана и припреме реализације часа
обуке вожње кандидата за возаче.
При реализацији програма потребно је за поједине садржаје израдити, на
основу плана часова практичне обуке кандидата за возаче, припрему наставног
часа практичне обуке кандидата за извођење радњи возилом у саобраћају.
6. ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(12 часова недељно, 264 часа укупно)
Циљ и задаци
Циљ наставе овог предмета је стицање знања и вештина потребних за
извршавање радних задатака у складу са захтевима занимања.
Задаци наставе овог предмета су:
- стицање знања и ставова о прописаним условима у погледу техничке
исправности уређаја на моторним и прикључним возилима;
- стицање знања и ставова о опслуживању и одржавању моторних возила;

- рационално, економично и одговарајуће коришћење средстава, опреме,
уређаја и др.;
- развијање техничког мишљења и интересовања за примену иновација при
обављању радног задатка;
- овладавање применом и коришћењем средстава рада, као и њиховом негом,
одржавањем и оправком;
- преношење знања, умећа и вештина за извршење радних задатака.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Возила (48)
Подела возила. Прописане димензије и масе возила.
Прописани услови у погледу техничке исправности уређаја на моторним и
прикључним возилима (систем за управљање, кочиони систем, светлосно и
светлосно - сигнални уређаји, уређаји који омогућавају нормалну видљивост,
уређаји за давање звучних знакова, уређаји за контролу и давање знакова, уређаји
за одвођење и регулисање издувних гасова, уређај за спајање вучног и
прикључног возила, уређаји за кретање возила уназад, уређаји за ослањање,
уређаји за кретање, електроуређаји и инсталација, погонски уређај, уређај за
пренос снаге, остали делови возила од посебног значаја за безбедност саобраћаја).
Опрема возила (резервни точак, преносни ПП апарат, сигурносни троугао,
опрема за пружање прве помоћи, светлоодбојни прслук, уже или полуга за вучу,
зимска опрема, заштитне кациге, клинасти подметачи, чекић за разбијање стакла,
остала опрема).
Техничко опслуживање и одржавање возила (14)
Техничко одржавање возила. Техничко опслуживање возила. Организација
опслуживања и одржавања возила. Принципи организовања радних места.
Универзална радна места. Специјализована радна места. Ланчана радна места.
Мешовита радна места. Хигијенско - техничке заштитне мере.
Средства опслуживања возила (18)
Гориво. Снабдевање возила горивом. Мазива. Снабдевање возила мазивним
материјалима. Уређаји за подмазивање, поступак подмазивања. Шема
подмазивања возила. Снабдевање возила осталим техничким средствима. Нега
возила (прање и чишћење возила).
Одржавање возила (28)
Превентивно одржавање. Дневни прегледи. Сервисни прегледи у гарантном
року. Редовни сервиси (периодичност, номенклатура и обим радова).
Технички прегледи (редовни и ванредни). Опрема и уређаји за обављање
техничког прегледа. Технологија рада на техничком прегледу. Операције на
техничком прегледу.
Корективно одржавање. Технологија корективног одржавања. Лаке или мале
оправке. Средње оправке. Велике или генералне оправке.
Сервиси (10)
Појам сервиса. Подела сервиса. Организација рада сервиса. Опрема сервиса.

Најчешћи кварови и отклањање неисправности склопова возила (134)
Мотор као погонски агрегат. Систем за пренос снаге. Систем за управљање.
Систем за ослањање. Систем за кочење. Точкови и пнеуматици. Електроуређаји.
Ергономија моторног возила (6)
Ергономија моторног возила. Подешавање возачког огледала и ретровизора.
Подешавање седишта и наслона за главу. Подешавање висине и положаја точка
управљача возила.
Припрема возила за извођење наставног часа (6)
Пријем возила и задужење возилом. Документа за возило, инструктора вожње и
кандидата за возача. Визуелна провера исправности возила (пнеуматици, уређаји
за осветљавање пута, означавање возила, давање светлосних сигнала, уређаји за
контролу и давање знакова и уређаји који омогућавају нормалну видљивост).
Контрола нивоа уља. Контрола нивоа расхладне течности.
НАСТАВА У БЛОКУ
(6x30 часова, 180 часова укупно)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Делатност и услови за рад правних лица која се баве оспособљавањем
кандидата за возаче (30)
Делатност. Организација рада. Радни кадар. Простор (административни
простор, учионица, полигон). Возила.
Евиденције (30)
Вођење евиденција (регистри). Радна књига инструктора вожње. Књижица
кандидата за возача. Потврде и уверења.
Теоријска обука кандидата за возача (30)
Теоријска обука. План теоријске обуке. Програм теоријске обуке. Дневник
теоријске обуке.
Практична обука кандидата за возача (30)
Практична обука. План практичне обуке. Програм практичне обуке.
Обука вожње (30)
Обука вожње на полигону. Обука вожње на јавном путу у насељу у условима
слабог, средњег и јаког интензитета саобраћаја. Обука вожње на јавном путу ван
насеља у условима слабог, средњег и јаког интензитета саобраћаја. Обука вожње у
ноћним условима и у условима смањене видљивости.
Возачки испит (30)
Полагање возачког испита. Теоријски део испита. Практични део испита.
Пријава испита. Испитни задаци. Записници и бодовне листе.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)
При реализацији програма потребно је примењивати различите наставне
методе, облике рада и расположива наставна средства. Поједине садржаје
реализовати у кабинетима практичне наставе, кабинетима ужестручних предмета,
сервисима, техничким прегледима итд.
Практичну наставу у блоку изводити у правним лицима која се баве
оспособљавањем кандидата за возаче.
Садржаје наставе у блоку обуке вожње реализовати кроз присуство часовима
обуке вожње ученика средњих стручних школа у којима се врши образовање лица
за занимање возач моторних возила, као и ученика који се за возаче обучавају у
оквиру редовног наставног плана и програма.
У раду са будућим инструкторима вожње посебну пажњу обратити познавању
прописа у саобраћају, облицима и методама рада са кандидатима, припреми
возила и обради документације возила, инструктора и кандидата.
Програм је садржајан те је потребно при његовој реализацији повезивати све
теме са актуелним Законом о безбедности саобраћаја на путевима и
одговарајућим подзаконским актима.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ
Право да полаже специјалистички испит кандидат стиче када положи све
испите предвиђене планом и програмом специјализације.
Кандидат прво полаже специјалистички испит за Б категорију и тиме
добија звање Инструктор вожње Б1, Б категорије.
Садржај специјалистичког испита за инструктора вожње:
а) Провера познавања Закона о безбедности саобраћаја на путевима
Провера познавања Закона о безбедности саобраћаја на путевима се врши
путем теста.
Уколико кандидат не положи тест нема право да настави полагање осталих
делова специјалистичког испита.
б) Израда практичног задатка
Израда практичног задатка представља дидактичко методичку припрему за час
у писаној форми из предмета методика и теорија обуке вожње (наставна јединица
везана за категорију за коју кандидат полаже специјалистички испит).
Практичан задатак кандидат припрема самостално уз помоћ литературе и на
дан одбране задатак предаје комисији у два примерка.
Практичан задатак кандидат брани пред испитном комисијом у учионици након
реализације наставног часа.
в) Реализација наставног часа
Кандидат реализује наставни час у возилу пред испитном комисијом. Члан
испитне комисије управља возилом.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ ЗА СВАКУ СЛЕДЕЋУ КАТЕГОРИЈУ
ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ
Полагањем специјалистичког испита А категорије кандидат добија звање
Инструктор вожње АМ, А1, А2 и А категорије.
Полагањем специјалистичког испит Ц категорије кандидат добија звање
Инструктор вожње Ц1, Ц категорије.

Полагањем специјалистичког испита Д категорије кандидат добија звање
Инструктор вожње Д1, Д категорије.
Полагањем специјалистичког испита ЦЕ категорије кандидат добија звање
Инструктор вожње БЕ, Ц1Е, ЦЕ категорије.
Полагањем специјалистичког испита ДЕ категорије кандидат добија звање
Инструктор вожње Д1Е, ДЕ категорије.
Полагањем специјалистичког испита Ф категорије кандидат добија звање
Инструктор вожње Ф категорије.
Садржај специјалистичког испита:
а) Провера познавања Закона о безбедности саобраћаја на путевима
Уколико кандидат не положи тест нема право да настави полагање осталих
делова специјалистичког испита.
б) Израда практичног задатка
Израда практичног задатка представља дидактичко методичку припрему за час
у писаној форми из предмета методика и теорија обуке вожње (наставна јединица
везана за категорију за коју кандидат полаже специјалистички испит).
Практичан задатак кандидат припрема самостално уз помоћ литературе и на
дан одбране задатак предаје комисији у два примерка.
Писану припрему за час кандидат брани пред испитном комисијом у учионици.
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ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ , ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
ДОДАТНИ РАД
Додатну наставу школа остварује за ученика који постиже изузетне резултате или
показује интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета.
ЦИЉ ДОДАТНОГ РАДА је да омогући одабраним и талентованим ученицима да
прошире и да продубе своја знања и вештине из неких наставних области и предмета у
складу са својим интересовањима, способностима, као и склоностима, као и да подстиче
ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да
допринесе њиховом оспособљавању за даље образовање.
ЗАДАЦИ :
-

задовољавање индивидуалних способности ученика, склоности, интересовања,
способности за учење
подстицање индивидуалног развоја ученика, пре свега њихових интелектуалних
карактеристика, што омогућава брже напредовање ученика
проширивање и продубљавање обима и садржаја појединих предмета за које
ученици показују интересовање и способности
груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају
услови за индивидуализацију додатног рада
идентификовање обдарених и талентованих ученика

Садржаји додатног рада полазе од редовног плана и програма, али се, сходно интересовањима и потребама ученика проширују и допуњују новим садржајима, одређених наука,
и као такви важе само за ученике обухваћене овим обликом рада.На тај начин садржаји
додатног рада су индивидуализовани, како у односу на ученика, тако и у односу на
наставника.
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДАТНОГ РАДА
Додатним радом треба обухватити ученике који постижу изузетне резултате у
савладавању садржаја програма, који показују интересовање за проширивање и продубљивање знања и вештина, који су обдарени и талентовани за одређене области и предмете.
Ученик се може укључити у додатни рад из једне наставне области, односно предмета.
Међутим уколико ученик постиже изузетне резултате из више наставних области, односно
предмета, може бити укључен у додатни рад из два или три предмета ако ученик изричито
испољи жељу.
Ученици који су обухваћени додатним радом из једне наставне области , односно
предмета, могу бити ангажовани у раду једне секције, научне групе и сл.
Разредни старешина, предметни наставник, психолошко-педагошка служба школе, оде-

1039

Политехничка школа Пожаревац

љенска заједница ученика предлажу ученике за укључивање у додатни рад.Коначну
одлуку о избору ученика за укључивање у додатни рад по наставним областима и
предметима појединих одељења и разреда доносе одговарајућа одељенска већа.
Програм додатног рада треба планирати и организовати у оквиру недељног распореда
часова образовно-васпитног рада.Треба настојати да се по могућству додатни рад организује пре почетка редовне наставе у супротној смени.Часови могу да трају краће или дуже
од 45 минута, зависно од садржаја који се остварују.Треба се водити рачуна о просторним,
материјалним и организацијским могућностима школе, као и о томе које време најбоље
одговара ученицима, посебно ученицима- путницима.
С обзиром на функцију додатног рада наставник треба да препоручи најразноврсније
облике, методе и поступке рада који ће ученицима омогућити да њихове креативне
способности и интересовања максимално дођу до изражаја.
Наставник треба да упућује ученике да самостално испитују разне појаве, да се служе
литературом, приручницима, да сачине записе, закључке и сл.
ПРИПРЕМНИ РАД
ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ школа организује за редовног ученика који се упућује на
полагање разредног испита, као и за ванредног ученика.
Припремна настава остварује се и за ученика који је упућен на полагање поправног
испита, у обиму од најмање 10℅ од укупног годишњег броја часова из предмета на који је
упућен на поправни испит.
Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и завршних
испита ,а то се реализује у оквиру блок наставе.
Припемни рад се организује, по правилу, у августовском испитном року, изузев за
ученике завршног разреда за које се организује у јунском испитном року.
Припремни рад се може организовати и у јунском року за ученике који се упућују на
полагање разредног испита за више од четири предмета.
ДОПУНСКИ РАД
ДОПУНСКУ НАСТАВУ школа остварује са ученицима који имају тешкоће у
савладавању програма из појединих предмета или са ученицима који желе да унапреде
постигнућа у одређеној наставној области.
Ученик је обавезан да остварује допунску наставу ако се процени да је то потребно. За
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који су укључени у редован систем
образовања и васпитања, остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним
образовним планом.
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ЦИЉ ДОПУНСКОГ РАДА: омогућавање ученицима који заостају у савладавању
образовно-васпитних садржаја да се лакше интегришу у редовни васпитно-образовни
процес.
ЗАДАЦИ :
-

ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу
задовољавајуће резултате
савлађивање овако утврђених садржаја треба ускладити са потребама и
могућностима ученика за које се организује овакав рад
пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење
њиховог напредовања
Пре издвајања ученика за допунски рад треба утврдити узроке и тешкоће које
ученици имају у савладавању градива.

У идентификовању ученика за које треба организовати допунски рад учествују предметни
наставник, одељенски старешина, школски психолог и родитељ.
Узимајући у обзир узроке заостајања појединих ученика у савладавању садржаја неких
хаставних предмета тј. области, допунским радом се обухватају :
ученици који долазе из других школа, а поготово из земаља бивше Југославије, с
обзиром да се програми разликују
ученици који су похађали наставу у иностранству
ученици који су због болести, породичних и других оправданих разлога дуже
одсуствовали са наставе
ученици који перманентно заостају и тешко савлађују наставно градиво
ученици који у току школске године више пута у континуитету добијају негативне
оцене из неког предмета, а посебно ако су из тог предмета у претхоном разреду
показали недовољан успех
ученици који у довољној мери не познају језик на коме се обавља настава

-

-

Допунски рад треба организовати у току читаве наставне године, с тим што за неке
ученике може да траје краће или дуже време, што зависи од узрока заостајања и потребног
времена за савлађивање садржаја програма неких наставних подручја у редовној настави.
Приликом планирања допунског рада мора се водити рачуна о следећем:
-

-

ученик који заостаје у савлађивању садржаја из више предмета може да буде
укључен у додатни рад истовремено само из два предмета
допунски рад организовати са групом ученика или са појединим ученицима, а број
ученика у групи не треба да буде већи од 10 и зависи од узрока заостајања
ученика и природе садржаја програма појединих предмета
група ученика за допунски рад може се образовати у оквиру једног одељења или у
оквиру једног разреда
групе по правилу, треба да обухватају оне ученике који имају исте проблеме и
тешкоће у савлађивању садржаја неких предмета
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-

-

састав појединих група не треба да буде сталан у току читаве године, будући да
неки ученици који отклоне пропусте које су имали у праћењу градива
напуштајугрупу, а у исту се укључују нови ученици
орјентационо планирати садржаје за сваког ученика и за сваку групу, водећи
рачуна при томе да се допунски рад може одржати у оквиру једног или два часа
недељно

Трајање допунског рада се мора еластичније организовати.Узависности од пропуста у
знању, нивоа усвојености градива , психофизичких могућности ученика као и
оптерећености ученика у току дана, дужина рада са појединим ученицима може трајати и
краће од 45 минута.
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ПРОГРАМ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА И ТИМСКИ РАД,
САМОИНИЦИЈАТИВА И ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ
У оквиру својих обавезних наставних предмета, грађанског васпитања као изборног
предмета, као и кроз факултативне активности, школа развија способност за
препознавање проблема, вештине планирања акција за решавање проблема,
удруживање и тимски рад, подстиче самоиницијативу и предузетнички дух ученика.
Циљеви, активности и носиоци активности:
1. Развијање способности за препознавање проблема
Активности:
-

Анализа поштовања права ученика;
Дебате о друштвеним проблемина (дискриминација свих облика и сл);
Анкетирање учеика о интересовањима и предлозима секција чији рад треба
покренути у школи.

Носиоци активности:
- Наставници грађанског васпитања на часовима обавезне наставе у II разреду;
- Наставници друштвено-хуманистичких наука (у оквиру секције);
- Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
- Одељенске старешине, стручни сарадници.
2. Развијање вештине планирања акција за решавање проблема
Активности:
-

Израда плана акције, нацрта пројекта и реализација пројекта у оквиру
наставе грађанског васпитања за II разред;
Израда плана рада Ученичког парламента;
Подстицање на праћење сајтова на којима се објављују конкурси за ученичке
пројекте;
Остваривање сарадње са НВО сектором и Канцеларијом за младе.

Носиоци активности:
- Наставници грађанског васпитања;
- Председник Ученичког парламента уз подршку директора;
- Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
- Стручни сарадници, други предметни наставници.
3. Развијање вештине за тимски рад, конструктивну комуникацију,
толеранцију, поделу дужности и одговорности
Активности:
-

Групни облик рада у оквиру обавезне и изборне наставе;
Организовање тимова вршњачких едукатора за промоцију здравих стилова
живота.

Носиоци активности:
-

Предметни наставници;
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
Стручни сарадници.
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4. Подстицање самоиницијативе ученика
Активности:
-

Подршка акцијама Ученичког парламента;
Израда пројеката и аплицирање код донатора;
Похваљивање ученика који покрећу иницијативе за школске акције.

Носиоци активности:
Предметни наставници, стручни сарадници и директор према својим личним
компетенцијама и афинитетима;
- Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
- Наставничко веће на предлог одељенског старешине.
5. Развијање предузетничког духа ученика
-

Активности:
-

Подршка организовању спортских турнира;
Пружање помоћи у организовању хуманитарних акција;
Волонтирање ученика у локалним фирмама и НВО ради прикупљања
средстава за реализацију пројеката.
Упознавање ученика са тржиштем рада, припрема ученика за разговор са
послодавцем, писање радне биографије и мотивационог писма.

Носиоци активности:
-

Наставници физичког васпитања;
Наставник задужен за Црвени крст;
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
Директор;
Стручни сарадници.
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ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Факултативни облици образовно-васпитног рада имају за циљ да допринесу развоју личности
на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и личном плану.
Задаци су:





Проширивање и продубљивање, као и стицање нових знања и умења а према
интересовањима ученика;
Задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање њихових
склоности, способности интересовања и подстицање професионалног развоја;
Мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад;
Омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације као и других услова да
самостално користе слободно време и организују духовни, културни и друштвени
живот у средини у којој раде.

Факултативни ваннаставни облици рада се организују као:




Културна и јавна делатност школе;
Стваралачке и слободне активности ученика;
Екскурзије, излети и стручне посете.
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ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ
Културне активности реализоваће се кроз активности ученика и наставника, у сарадњи са
локалном самоправом, културним институцијама у граду и земљи. Циљ ових активности је
промоција културе и уметности, промоција школе, примена знања и вештина стечених у школи
и ван ње, развијање естетских вредности и навика, јачање самопоуздања и вештине у јавном
наступу, омогућавање испољавање уметничких талената ученика, унапређење етоса,
унапређење сарадње са родитељима.
Културна и јавна делатност школе, у својој суштини, представља манифестацију целокупног
васпитно-образовног рада који се остварује у школи. Школа је значајан фактор културне
трансмисије у којој долази до узајамног деловања средине на школу и школе на друштвену
средину. Ту активну интеракцију школа остварује кроз програме сарадње са организацијама,
институцијама културе (музеји, галерије, позоришта, домови културе, секције, клубови,
удружења, спортска друштва и др.) и родитељима.
Основни циљ ових активности је организовано деловање школе на средину и обратно.
Поред општих васпитних задатака, посебни задаци културне и јавне делатности школе су:




оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за њихов
свестрани развој и богатији лични живот у слободном времену као и презентирање оних
резултата којим школа богати културни и друштвени живот средине (радне акције,
прославе, јубилеји, манифестације, друштвено-користан рад);
афирмисање школе као културног центра у граду и стварање педагошких и друштвених
услова за реализацију циља и задатака васпитања и образовања у школи и богаћењу
културног живота средине.

Културне активности школе су:









Обележавање Дана школе;
Обележавање дана Светог Саве;
Учешће драмске секције на Фестивалу младих Града Пожаревца;
Учешће драмске секције на разним фестивалима и смотрама у земљи и иностранству;
Организовање вечери енглеског језика;
Организовање ликовне колоније;
Организована посета позоришним представама, изложбама, књижевним вечерима,
учешће на разним смотрама;
Учешће у културним и јавним манифестацијама у граду (свечане академије, трибине,
дебате, промоције, драмски и музички наступи, јубилејима који се обележавају у
локалној заједници).

Садржај рада
Коришћење услова које пружа друштвена средина:
-

Организовање коришћења програма библиотека, позоришта, музеја, домова културе,
омладинских домова, радничких и народних универзитета, рекреативних и спортских
центара;
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-

-

Организовано коришћење програма научних трибина, јавних предавања, стручних
расправа, тематских циклуса на факултетима и другим школама и др.;
Ангажовање истакнутих научних, културних, јавних радника за разговор са ученицима
по жељи и програмима ученичких организација и клубова;
Организовање семинара, курсева, течајева у кабинетима и лабораторијама школе,
организовање међушколских такмичења и смотри из разних научних и стручних
области;
Организовање излета и екскурзија и других облика међусобне сарадње са школама из
других средина и република;
Сарадња са друштвеном средином у програмирању и коришћењу спортских објеката у
школи за рекреацију и физичко васпитање омладине.

Упознавање друштвене средине са начином организовања и резултатима васпитнообразовног рада школе:
-

-

-

Упознавање опреме: кабинета, савремених аудиовизуелних средстава, машина у
школској радионици и др.
Организовање изложби на којима се приказују практични лабораторијски и други
радови, збирка симбола, схема, графикона, производа практичне наставе које су
ученици у току обуке направили;
Стваралаштво на практичном раду;
Приказивање стваралаштва секција и група ваннаставних активности, а које су везане за
поједине наставне области, културно-уметничке приредбе, смотре, и достигнућа и
стваралаштво (драмско, хорско, музичко, ликовно, производно и друго);
Спортске манифестације (приредбе, јавни наступи, такмичења);
Школске манифестације (прославе, јубилеји и друго);
Активности у оквиру међушколске сарадње (прославе, смотре, приредбе, изложбе и
друго).

Сарадња са родитељима:
-

-

Рад и сарадња са родитељима у реализацији појединих активности;
Информисање родитеља о захтевима који се постављају ученицима;
О резултатима ученика и др.;
Заједнички рад на подизању ефикасности ученика у учењу и раду;
Укључивање родитеља у остваривање образовно-васпитних послова и задатака из
појединих програма и свих облика сарадње школе и друштвене средине (секције,
професионална оријентација, друштвено-користан рад, манифестације и сл.);
Рад на подизању нивоа педагошко-психолошког образовања родитеља.

Учешће школе у активностима друштвене средине:
-

Учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја (академије,
изложбе, одржавање споменика и др.);
Организовање радних акција солидарности у месној заједници и широј друштвеној
средини уз учешће ученика;
Учешће ученика на састанцима у месној заједници, широј друштвеној средини, и др.;
Укључивање талентованих ученика у културно-уметничка, спортска и друга друштва
средине, као и обезбеђивање могућности да та друштва имају своје секције у школи;
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Организовано укључивање у масовне акције сакупљања летине, добровољног давања
крви, пружања помоћи старима, акције Црвеног крста и друге акције које се организују
у друштвеној средини.

Школа као центар културног и друштвеног живота:
-

-

Организовање разних облика подизања опште стручне и професионалне културе
младих и одраслих (предавање, курсеви, семинари и др.);
Васпитање младих за хумане односе међу половима, припремање за брак и одговорно
обављање родитељских дужности (школе за родитеље, саветовалиште, предавање и
др.);
Неговање аматеризма и слободног креативног испољавања младих у слободном
времену (културно-уметничка и спортска друштва, клубови технике, секције стваралаца
и др.) у својим просторијама (спортским халама, кабинетима, лабораторијама).

Објашњења за реализацију:
На остваривање културне функције школе треба гледати са становишта прожимања свих
садржаја наставе и других облика васпитно-образовног рада и укупних односа у школи са
вредностима и достигнућима културе. Отвореност ка свим прогресивним културним струјањима
тражи од школе да ученике васпитава као аниматоре културних вредности, али и да се
афирмише богатом продукцијом у области уметности, науке, спорта и сл. То даље упућује школу
да отвори своје просторије (увече, у дане викенда и сл.) за културна збивања и
самоорганизовање у ученичком колективу (приредбе, трибине, сусрети, изложбе, ученички
универзитет и сл.) али и за манифестације ширег друштвеног значаја (ликовне изложбе,
такмичење, јубилеји и сл.).
Постоје разноврсне активности које школа организује за ученике у сарадњи са привредним,
културним и јавним установама ради остваривања своје културне функције. Сарадња школе и
породице део је ширег подручја рада школе, означеног као сарадња школе са средином.
Носиоци активности сарадње са родитељима су сви учесници у васпитно-образовном процесу.
Посебно је значајно место и улога разредног старешине и стручних сарадника школе - школског
психолога и педагога. Садржаји сарадње проистичу из потребе школе, породице, развојних
карактеристика младих на овом узрасту и индивидуалних потреба појединаца.
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних
склоности и интересовања, правилног коришћења слободног времена, као и ради богаћења
друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства,
школа реализује слободне активности, које се, по правилу, спроводе кроз рад у секцијама .
Слободне активности ученика биће организоване са циљем да се испољена
интересовања ученика задовоље, а њихове склоности и способности даље усмеравају и
развијају. Путем ове врсте активности биће реализовани следећи васпитни задаци:
1. Развијање самоиницијативне и стваралачке способности ученика у областима за које
имају посебна интересовања и склоности
2. Оспособити их да самостално организују слободно време уз максимално коришћење
стваралаштва
3. Оспособити их за међусобну сарадњу у колективу
4. Упознати их са подручјем рада у оквиру одабране професије за коју се интересују
Програм слободних активности ученика биће реализован кроз рад секција. У рад
слободних активности биће укључени ученици према личном интересовању, склоности и
жељама за поједине наставне предмете, или подручја. Испуњавањем овог основног услова
створиће се основа за реализацију следећих задатака у раду поменутих активности:
 Слободан избор садржаја рада који ће ученици бирати у сарадњи са наставником
који води одређену слободну активност
 Слободне активности ученика пружаће веће могућности за стално освежавање
знања најновијим променама у развоју науке, технике, као и у општедруштвеном
развоју.
 Слободне активности пружаће могућност за већу самосталност у раду и
руковођењу у одређеној научној области.
 Слободне активности ученика пружаће могућности повезивања учења са
практичним радом и тако омогућити функционалну примену стечених знања.
 Секције ће бити укључене у различите видове такмичења, смотре и др.
 О раду слободних активности водиће се уредна евиденција и вршиће се анализа
степена реализације програма рада.
Конституисање слободних активности (секција) извршиће се у току септембра
месеца (испољавање интересовања и жеља ученика).За сваки облик ове активности биће
сачињен програм рада.
Годишњим планом рада одређују се наставници који ће одржавати слободне
ваннаставне активности према интересовањима ученика.
Сви наставници имају обавезу да креирају ваннаставне облике, као што су секције,
научно-истраживачке, научно-технолошке, уметничке и спортско-рекреативне активности
и облици рада са ученицима, а у зависности од интересовања ученика, на начин и у обиму
који су прописани законом и у складу са овим Годишњим планом. Наставници имају
обавезу да се упознају са интересовањима ученика за ваннаставне активности.
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Сходно интересовању ученика могу бити додате још неке секције.
Слободне активности представљају ваннаставни факултативни облик рада школе.
Непосредан васпитно-образовни циљ ученичких слободних активности јесте да
допринесу развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и личном
плану.
Задаци слободних активности су:
- проширење и продубљивање као и стицање нових знања и умења, а према
интересовањима ученика,
- задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање њихових
склоности, способности и интересовања и подстицање професионалног развоја,
- мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад,
- омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације, као и других услова да
самостално користе слободно време и организују духовни, културни и друштвени живот у
средини у којој живе и раде.
Слободне активности су многобројне и разноврсне и омогућавају укључивање
сваког ученика у поједине облике рада.
Планови рада стваралачких и слободних активности су саставни део Годишњег
плана рада школе.
Посебни задаци слободних активности су:
- развијање склоности и способности ученика у одговарајућој дисциплини, посебно
стваралачких способности и сазнајних могућности ученика,
- развијање логичког и критичког мишљења ученика,
- стварање услова и подстицање креативног мишљења ученика,
- развијање спретности ученика за екпериментални и практични рад,
-оспособљавање за успешно повезивање теоријских практичних знања,
- навикавање на колективан-тимски рад,
- формирање радних навика, развијање истрајности, смисла и способности за
систематичност, уредност и тачност у раду,
-развијање и неговање радозналости и отворености за нове актуелне појаве у језику,
уметности и култури уопште,
- развијање опажања, критичког мишљења и слободног креативног истраживања ученика,
-обухватити што већи број ученика посебним програмом физичког вежбања, који заједно
са општим програмом чини јединствену целину,
- задовољити нове и све разноврсније интересе и жеље школске омладине за бављењем
разним областима физичког вежбања у слободно време,
- откривање могућности и лепоте стварања у физичкој култури, у спорту, гимнастици,
игри, плесу и помагање ученицима да свестрано развију своје природне способности за
овај или онај вид физичког вежбања,
- подстицање ученика да науче како да физичко вежбање интегришу у свој свакодневни
живот и да активност у овој области развију као своју трајну потребу и обавезу.
У школи се организују бројне секције од којих најзначајније резултате имају
саобраћајна секција, електросекција, драмска, литерарна, ликовна, новинарска, језичка и
историјска секција.
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Организују се и акције добровољног давања крви, екскурзије, посете Сајму књига у
Београду, учешће на такмичењима, хуманитарни рад и остале спортске активности
ученика.
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ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА
Каријерно вођење и саветовање је изузетно актуелна и значајна област како са
аспекта појединца, тако и друштва у целини. Заступљена је у свим релевантним
политикама усмереним на образовање и запошљавање, јер представља снажну спону
између света рада и света образовања.
Kаријерно вођење и саветовање може се дефинисати као низ активности које
оспособљавају појединце било ког узраста, у било ком тренутку њихових живота, да
идентификују сопствене способности, компетенције и интересе, да донесу одлуке које се
тичу њиховог образовања, оспособљавања и професије и да управљају токовима својих
живота у области учења, рада и других области у којима могу да стекну и примене
способности и компетенције“ (дефиниција преузета из резолуције Савета министара ЕУ из
2004).
Циљ каријерног вођења није да неко други донесе одлуку уместо ученика, већ да му
помогне:








да упозна себе и своје могућности,
да разуме сопствене циљеве и аспирације,
да донесе одлуке засноване на темељним информацијама,
посвети се активностима, управља променама у својој каријери
преузме одговорност за своје одлуке.
да развије своје способности и остале квалитете до граница својих могућности,
да развије сопствену одговорност за прикупљање и коришћење информација о себи
и занимањима,
 да се укључи у одговарајућу школу ради стицања стручног образовања или на
одговарајуће радно место,
 да на основу праћења свог професионалног развоја, доноси одлуке и предузима
мере које ће допринети његовој даљој адаптацији.
Програм каријерног вођења и саветовања у Политехничкој школи дефинише
активности које би биле спровођене у школи, носиоце реализације одређених активности
у предвиђеним временским оквирима и неопходна партнерства за реализацију појединих
активности, Овај Програм је усмерен на остваривање претходно поменутих циљева
каријерног вођења и саветовања.
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Презентације високошколских
установа,
Сајмови високог образовања,
Сајмови запошљавања
,СПосете бивших ученика
Страница Тима за КВиС

Током целе школске године 4.разред

Тим за КВиС, психолог, Одедљенске
старешине, предметни наставници

Високошколске установе, Средње школе,
Национална служба за запошљавање
запошљавање, Центри за развој каријере,
невладине организације, Канцеларија за
младе
Анкетирање ученика

Тим за КВиС, психолог, Одедљенске старешине,

Национална служба за запошљавање, Центри за
развој каријере, невладине организације

Тестови,
Анкете,

Презентације, радионице, студијске
посете








Током целе школске го3 и 4 разреддине

Разговори
Стандардизовани тестови
Нестандардизовани Онлине тестови

Индивидуално саветовање
Групно савтовање
тестирање

Каријерно информисање

Опис
активност









Каријерно саветовање

Политехничка школа Пожаревац

Начин
Време
Носиоци
реализаци реализаци активности
је
је
Партнери у
реализацији
Начи
н
евалу
ације
пости
гнути
х
резул
тата
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Током целе школске године 3 и 4 разредди

Тим за КВиС,, родитељи ученика, бивши
ученици који представљају своја занимања,
социјални партнери

Родитељи ученика, бивши ученици који
представљају своја занимања, социјални
партнери школе

Анкетирање ученика, број ученика који
учесствују у активности

Тим за КВиС,психолог, наставници грађанског, предузетништва, српског
језика,одељенске старешине

Национална служба за запошљавање, Центри за развој каријере, невладине
организације, Канцеларија за младе

Анкетирање ученика,

Сусрет са представницима одређених
занимања на радном месту
(job shadowing)

Током целе школске године 3 и 4 разредди





Организација и посета стручним особанма на
послу

Писање CV-a
Оспособљавање ученика за активно тражење посла
Писање мотивационог писма
Писање бизнис плана

Повезивање са пословном заједницом

Предавања, радионице, часови наставе грађанског васпитања и предузетништва,
презентације сајтива и портала за тражење посла. Праћење конкурса високошколских
установа. Праћење конкурса за волонтере






Образовање о каријери

Политехничка школа Пожаревац
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Поред ових основних активности каријерног вођења и саветовања, ппланирају се и
пратеће активности:
Анализа потреба ученика за каријерним вођењем и саветовањем
Спроводи се путем анкетирања ученика на почетку школске године о
заинтересованоати за планиране садржаје , носиоци су членови Тимс з КВиС, одељенске
старешине, психолог
Праћење каријере ученика након средње школе
Прикупљање података о даљем школовању и професионалном развоју ученика који
су завршили у претходној школској години, као и периодично анализирање
професиомналног развоја старијих генерација школе.Носиоци активности су чланови
Тима за КВиС и одељенске старешине али и сви чланови Наставничког већа по потреби.
Време реализације је почетак нове школске године и период од 3 до 5 година за старије
генерације.
Анализа спроведених активности КВиС-а:
Спроводи се путем анкетирања ученика о активностима КВиС и испитивањем да
ли и колико ове активности задовољавају њихова очекивања и потребе у смислу
каријејног вођења и саветовања. Носиоци активности су чланови Тима за КВиС ,
психплог. Време реализације је април/мај.
Планирање стручног усавршавања реализатора акктивности КВис-а
За чланове Тима за КВиС као и остале заинтересоване носиоце набројаних
активности, организују се акредитоване обуке са циљем стручног усавршавања у овој
области. Задатак Тима за КВиС је да прати ове обуке и благовремено изабере и одреди
чланове који ће похађати одговарајућу обуку. Време реализације је током целе школске
године
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Исходи активности КВи С се могу сврстати у три области, према предлогу
Националног центра Euroguidance – Европске мреже за подршку каријерном вођењу и
саветовању
Област

Исходи

.1. Откривање и
разумевање себе

 Разуме значај процене сопствених карактеристика* за
професионални развој
 Идентификује знања и вештине стечене кроз образовање
и радно искуство
 Издваја сопствена претходна образовна, радна и животна
искустава са циљем разумевања мотива и баријера за
лични и професионални развој
 Анализира сопствена карактеристична понашања у
различитим окружењима ради разумевања вредности,
интересовања, стилова учења * знања, вештине, ставови и
способности, вредности, интересовања, особине личности
 Разуме значај континуираног учења и унапређивања
сопствених карактеристика за лични и професионални
развој
 Процењује ниво развијености сопствених карактеристика у
односу на захтеве образовних и каријерних опција
 Препознаје своје јаке стране и приоритетне области за
даљи лични и професионални развој
 . Представља сопствене карактеристике у различитим
образовним и каријерним ситуацијама (нпр.
представљање послодавцу, израда „CV-а”, мотивационог
писма)

2.. Сагледавање
могућности света
образовања и света рада

 Познаје различите изворе информисања о образовним и
каријерним могућностима
 Разуме важност ажурних, тачних и поузданих извора
информација
 Критички процењује различите изворе информисања о
образовним и каријерним могућностима
 Увиђа значај свеобухватног информисања о променама у
свету образовања и на тржишту рада
 Прикупља информације кроз сусрете са представницима
света рада и образовања као и директним укључивањем у
свет рада (нпр. посете, умрежавање, волонтирања, праксе,
радно ангажовање)
 Користи информационо-комуникационе технологије за
прикупљање и праћење информација о свету образовања
и тржишту рада
 Увиђа значај свеобухватног информисања о променама у
свету образовања и на тржишту рада
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3. Креирање каријере

 Увиђа важност постављања циљева и истрајавања у
њиховом остваривању
 Одређује дугорочне и краткорочне циљеве личног и
професионалног развоја
 Идентификује различите начине за остваривање
постављених циљева и превазилажење баријера
 Препознаје различите прилике за учење (формалне,
неформалне, информалне) ради остваривање сопствених
каријерних циљева .
 Проверава применљивост сопствених вештина у
различитим улогама, образовним и радним окружењима
 Користи повратне информације из образовног и радног
окружења за даљи лични и професионални развој
 Анализира донете одуке, њихову реализацију и сопствену
одговорност у томе 3
 Прилагођава и мења циљеве на основу нових увида
стечених кроз учење и радно искуство
 Идентификује потенцијалне проблеме/ризике у
каријерном развоју
 Разуме и прихвата неочекиване промене као саставни део
каријерног развоја
 Бира стратегије и осмишљава могућа решења проблема у
циљу адаптације у условима прелазних периода и
неочекиваних промена
 Мобилише сопствене когнитивне и емоционалне
капацитете при доношењу одлука у ситуацијима
прелазних периода и неочекиваних промена
 Препознаје различите видове социјалне подршке и по
потреби их користи

Каријерно вођење заснива се на истицању значаја и потребе самосталности ученика у
доношењу каријерних одлука.
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
12) програм заштите животне средине
Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним,
природним, привредним и техничким појавама и токовима који преображавају,
обогаћују или угрожавају животну средину.
Циљ програма заштите животне средине је развијање еколошке свести и усвајање
еколошких вредности код ученика, професора, стручних сарадника и других
запослених, родитеља и локалне самоуправе.
Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне
средине - локалним еколошким акцијама, заједничким активностима школе, родитеља,
односно старатеља, локалне заједнице - у анализи стања животне средине и акција за
заштиту животне средине у складу са законом. Неопходно је створити услове за
свестрани развој личности ученика, за формирање ставова и навика о заштити здравља,
развијање естетских ставова и навика, развијање свести о значају заштите и
унапређивања животне средине.
Све ово подразумева различите активности на часовима биологије и екологије и
заштите животне средине, иновације у настави и пројекти у вези очувања животне
средине. Ученици треба да се оспособе да увиде проблем, да одреде степен загађења и
дају неке своје предлоге за решавање актуелних еколошких проблема. Треба их
укључити у велики број еколошких акција.
Основни васпитни задаци се остварују кроз следеће активности:













Изложбе
Трибине и предавања
Прављења зидних новина
Обележавање важних еколошких датума: Светског дана заштите животне
средине, акција Очистимо Србију
Рад на изради еко часописа
Уређење еколошког кутка у холу школе
Сакупљање секундарних сировина
Организовање акција чишћења школског простора и зелених површина
Гајење биљака, озелењавање учионица и ходника
Здрава храна деце и одраслих
Едукативне активности, сарадња са локалним медијима по питању животне
средине у нашем граду
Едукативне активности, сарадња са здравственом установом у вези питања
утицаја загађивања животне средине на стање здравља становништва

Носиоци ових активности су професор биологије, ученички парламент, еколошка
секција и директор школе.
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Основни васпитни задаци су:














Стварање позитивне атмосфере и развијање љубави према природи
Развијање одговорног понашања
Да критички оцене личне поступке, а такође и поступке других грађана према
животној средини на основу предвиђања могућности негативног деловања
Да сагледају правила индивидуалног понашања према животној средини
Да науче које су основне противуречности између друштва и природе
Да науче које су разноврсне појаве преображаја животне средине у корист
здравља људи
Да се упознају са мерама које друштво преузима у области заштите и
унапређења животне средине
Услове, последице и начине превазилажења стања у животној средини
Схватање значаја очувања природне равнотеже и разноврсности
Развијање свести о очувању свог животног окружења околине и одговорност за
њу
Испуњавање слободног времена ученика које би водило ризичном понашању
Стицање одговарајућег знања и формирање правилног односа према уређивању
школе, насеља, култивисању расада и неговању паркова
Оплемењивање уже и шире средине
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА

Основни принципи, циљеви и задаци у области заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
Основни принципи на којима почива овај програм заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, а који уједно представљају и смернице за деловање су:





Омогућавање услова у школи који ученицима обезбеђују живот и рад који доприносе
њиховом оптимално максималном развоју;
Интерес ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који раде у школи или
који учествују у раду школе;
Обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност ученика;
Учешће ученика у свим фазама процеса заштите кроз благовремена и континуирана
обавештења на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз
могућност да изразе своје мишљење;

Програм се односи на све ученике у школи без обзира на њихов пол, узраст, породични статус,
етничко порекло и било које друге социјалне или индивидуалне карактеристике (боју коже,
језик, вероисповест, националност, способности и специфичности детета);

Задаци школе у остваривању овог програма
Сврха овог Програма је да допринесе да се у школи успешно креира клима у којој се:






Учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности;
Не толерише насиље;
Не ћути у вези са насиљем;
Развија одговорност и поступање свих;
Обавезно реагује када дође до сазнања о насиљу.

Општи циљ програма је осигурати безбедне и оптималне услове за несметан боравак и рад
ученика, као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања.
Специфични циљ програма је унапређивање квалитета живота ученика, применом:



мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика;
мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање
деце.

Мере превенције
Школа као институција, чији је задатак да кроз плански и системски рад васпитава младе
генерације, има посебну и одговорну друштвену улогу и посебан задатак у развијању
превентивних активности и сузбијању васпитно запуштеног и ризичног понашања ученика.
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Циљ који школа треба да оствари у овој области је да код ученика, одговарајућим васпитнообразовним поступцима, развија позитиван, активан однос према здравом начину живота,
формира потребу за чувањем и унапређивањем менталног и физичког здравља, да код младих
формира свест о штетном дејству дроге на њихово ментално и физичко здравље, да утиче на
младе да стичу знања и формирају негативан однос према психо активним супстанцама и
неприхватљивом понашању и развију механизме одбране за супротстављање различитим
искушењима.
Ове циљеве школа остварује се кроз активности тима за пружање подршке новим ученицима,
тима за превенцију насиља, тима за инклузију, Ученичког парламента, активности на часовима
одељењског старешине, секција, редовне наставе. Садржаји и план активности дати су у
Годишњем плану рада школе. У реализацији активности превенције и интервенције школа
сарађује са релевантним институцијама у локалној заједници (ПУ Пожаревац, Дом здравља,
Центар за социјални рад, и др..) што се може видети и кроз планове и извештаје. Осим рада са
целим одељењем, ученици код којих се уочавају ризични облици понашања биће укључени у
различите облике саветодавног рада ( групне и индивидуалне) који ће реализовати стручни
сарадници у сарадњи са одељенским старешинама, предметним наставницима, директором и
родитељима/старатељима.
Мерама превенције биће обухваћени ученици, родитељи и сви радници школе. Активности на
превенцији спроводиће се континуирано у току целе школске године у облику предавања,
радионица, разговора са ученицима, родитељима и наставницима. Општи задаци у превенцији
су анализа и процена безбедоносне ситуације у школи, повезивање свих кључних носилаца
превенције насиља (Савет родитеља, Школски одбор, ученички парламент, Наставничко веће,
Полицијска управа, Центар за социјални рад...), као и подизање нивоа свести и повећање
осетљивости свих укључених у живот и рад школе за препознавање насиља, злостављања и
занемаривања. Све активности које се спроводе треба да обезбеде стварање атмосфере
поверења, сигурности и поштовања дечјих права кроз јединствено деловање свих актера.
Специфични циљеви у превенцији:
1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања;
2. Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници,
административно и помоћно особље, директори, родитељи, старатељи, локална
заједница) у доношење и развијање програма превенције;
3. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе
за препознавање насиља, злостављања и занемаривања;
4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у
ситуацијама насиља;
5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за
заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља;
6. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља,
старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља,
злостављања и занемаривања.
Задаци у области превенције:
1. Упознавање наставника, родитеља ученика и запослених у школи са правном
регулативом;
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2. Упознавање наставника, ученика и родитеља са кућним редом школе, којим су
дефинисана и правила понашања у школи;
3. Усклађивање постојећих подзаконских аката установе;
4. Израда Програма за заштиту ученика од насиља (превентивне и интервентне
активности);
5. Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака;
6. Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру образовноваспитних активности;
7. Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавања
конфликата;
8. Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити
ученика од насиља;
9. Дефинисање правила понашања и последица кршења правила;
10. Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља;
11. Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (савет родитеља, школски
одбор, ученички парламент, одељенско веће, наставничко веће).
Мере интервенције
Начин реаговања, поступци и процедуре за реаговање детаљно су разрађени у Посебном
протоколу за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Поступци и
процедуре деловања биће изабрани на основу процене нивоа ризика за безбедност детета.
Специфични циљеви у интервенцији:
1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља;
2. Успостављање система ефикасне заштите ученика у случајевима насиља;
3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање
ефикасности програма заштите;
4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу
вршњака и живот установе;
5. Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи
насиља.
Задаци у интервенцији:
1. Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама
насиља.
2. Сарадња са релевантним службама (Полицијска управа, Центар за социјални рад...);
3. Континуирано евидентирање случајева насиља.
4. Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и
провере.
5. Подршка деци која трпе насиље.
6. Рад са децом која врше насиље.
7. Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање.
8. Саветодавни рад са родитељима.
Носиоц реализације Програма је Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, а у реализацију су укључени сви запослени у школи, родитељи ученика, радници
ПУ Пожаревац, Центра за социјални рад и друге интересне стране.

1062

Политехничка школа Пожаревац
Циљ рада Тима је спречавање појаве насиља, као и реаговање у ситуацијама када до насиља
ипак дође. Прецизирана је улога свих који су укључени у живот и рад школе.
У том смислу, области деловања Тима су:





Организација и реализација низа превентивних активности којима се у школи ствара
позитвно окружење и даје могућност ученицима и свим запосленим да учествују у
активностима;
Мере интервенције у ситуацијама када се јави насиље, злостављање и занемаривање;
Идентификовање облика и врсте насиља са којима се ученици суочавају ван Установе

Тим за сваку школску годину доноси Акциони план за заштиту ученика од насиља, злостављања
и занемаривања.
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Овај програм сачињен је на основу Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр.87/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019), Закона о забрани дискриминације („Сл.
гласник РС“22/2009), Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (“Сл.
гласник РС“ 33/2006 и 13/2016), Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика
дискриминације од стране запосленог, детета или трећег лица у установи образовања или
васпитања („Сл. гласник РС“ 22/2016), Правилника о поступању установе у случају сумње или
утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности
("Службени гласник РС", број 65/2018), Протокола поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање и Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама. Овим програмом се
одређује поступак у ситуацијама сумње или дешавања дискриминације, насиља, злостављања
или занемаривања и пружа оквир за превентивне актвности ради унапређења стандарда за
заштиту ученика. Школа је дужна да обезбеди услове за несметани развој ученика, заштиту од
свих облика дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и рад са ученицима
учесницима насиља.

I ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем подразумева се понашање
којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави
разлика или неједнако поступа, односно врши пропушање чињења (искључивање,
ограничавање или давање првенства),у односу на лице, или групу лица, као и на чланове
њихових породица или њима блиска лица, а који се заснива на:
- раси, прецима, боји коже, држављантву;
-статусу мигранта, расељеног лица;
-националној припадности или етничком пореклу;
-језику, верским или политичким убеђењима;
-полу, родном идентитету, сексуалној орјентацији;
-имовном стању, социјалном и културном пореклу;
-рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету;
- брачном и породичном статусу;
-осуђиваности;
-старосном добу;
-изгледу;
-чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно
претпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним законом којим се
прописује забрана дискриминације.

Насиље и злостављање се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно, или потенцијално
угрожавање здравља, развоја и достојанства ученика и запосленог. Занемаривање је
пропуштање родитеља или школе да у оквиру расположивих средстава обезбеди услове за
правилан развој детета/ученика. Забрана насиља, злостављања и занемаривања у школи се
односи на ученике, запослене, родитеље ученика и трећа лица.
Насилно понашање није у сваком случају дискриминаторно, али свако дискриминаторно јесте
насилно.
Установа, у смислу овог акта, јесте Политехничка школа. Под простором установе подразумева
се простор у коме се остварује образовно-васпитни рад.
Учесник у образовању, у смислу овог акта, јесте дете, ученик и одрасли уписан у установу.
Родитељ, односно други законски заступник, у смислу овог акта, јесте: родитељ, усвојитељ,
старатељ и други законски заступник одређен за заштиту појединих права детета или ученика.
Запослени, у смислу овог акта, јесте: наставник, васпитач, медицинска сестра/техничар,
наставник-дефектолог, наставник предметне наставе, стручни сарадник, секретар установе,
библиотекар, друго ненаставно особље и директор установе.
Треће лице, у смислу овог акта, јесте: предавач, приправник–стажиста, и друго лице са којим је
установа закључила одговарајући уговор, као и хранитељ, чланови породице, лични пратилац,
члан органа управљања, инспектор, просветни саветник, аутор уџбеника, издавач и друга лица
која се по било ком другом основу налазе у простору установе или присуствују образовноваспитном раду.
Извршилац дискриминације, у смислу овог акта, јесте лице – учесник у образовању, запослени,
родитељ или треће лице, као и установа, њени органи и тела који својим чињењем или
пропуштањем чињења врше дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у вези са
њим, у свим релацијама.
Дискриминисано лице, у смислу овог акта, јесте лице – учесник у образовању, запослени,
родитељ и треће лице, група – учесника у образовању, запослених, родитеља и трећих лица,
чланови органа и тела установе који су претрпели дискриминацију у процесу образовања и
васпитања или у вези са њим.
Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте понашање лица или групе
лица које може да има обележја психичког и социјалног насиља или злостављања. Kада се
узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од личних својстава, понашање
се квалификује као дискриминација.
Родна равноправност, у смислу овог акта, подразумева заштиту права лица по основу пола и
рода, а родна улога – скуп очекивања заједнице у вези са понашањем лица у односу на његову
полну припадност.
Интервенцију чине мере и активности којима се дискриминаторно понашање или вређање
угледа, части или достојанства личности (у даљем тексту: дискриминаторно понашање)
зауставља, осигурава безбедност учесника у образовном и васпитном процесу (оних који трпе –
дискриминисана лица, сведоче или чине – извршиоци дискриминације), смањује ризик од
понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате се ефекти предузетих мера.
ТЕШКИ ОБЛИЦИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Тешки облици дискриминације, утврђени законом о забрани дискриминације, као што су:
виктимизција, сегрегација, говор мржње, подстицање и удруживање ради вршења

дискриминације, физички напад мотивисан мржњом због националне припадности, вере, пола
или другог личног својства и сви други облици дискриминације који изазивају нарочито тешке
последице по дискриминисано лице, односно групу, сврставају се у трећи ниво.
Виктимизација, у смислу овог акта, подразумева шиканирање и малтретирање лица или групе
лица која тражи заштиту од дискриминације, која је пријавила или сведочи у корист
дискриминисаног лица.
Сегрегација, у смислу овог акта, подразумева одвајање припадника одређене групе од других
лица или група лица, а у образовању и васпитању – издвајање одређених категорија учесника у
образовању у специјалне школе, посебне предшколске и школске објекте, посебне групе,
одељења или подгрупе у оквиру одељења, из разлога који није у складу са Законом и посебним
законом.
Узнемиравање и понижавајуће поступање учесника у образовању, као извршиоца
дискриминације подразумева обраћање лицу или припадницима одређене групе лица и
квалификује се као први ниво дискриминације, а говор мржње подразумева обраћање учесника
у образовању најширој публици и неодређеном кругу људи, којим се подстиче дискриминација,
мржња или насиље против припадника одређене групе.
Расизам, у смислу овог акта, подразумева уверење и понашање лица или групе лица засновано
на ставу да неке расе имају супериорне карактеристике у односу на друге.
Сексизам, у смислу овог акта, подразумева уверење и понашање засновано на ставу да је мушки
пол супериоран у односу на женски.
Хомофобија и трансфобија, у смислу овог акта, подразумева страх, мржњу и нетолеранцију
према ЛГБТИ лицима и према сваком понашању које је изван оквира родних улога.
Ксенофобија, у смислу овог акта, подразумева интензивно и ирационално исказивање мржње
према странцима.
Исламофобија, у смислу овог акта, подразумева мржњу, нетрпељивост и предрасуде према
исламу и муслиманима.
Антисемитизам, у смислу овог акта, подразумева мржњу, нетрпељивост и предрасуде према
Јеврејима, као религијској групи или нацији.
Антициганизам, у смислу овог акта, подразумева посебан вид расизма усмерен према ромском
народу, а идеологија је заснована на историјски потхрањеним идејама о расној надмоћности
појединих народа, а који се изражава кроз насиље, говор мржње, израбљивање, стигматизацију
и дискриминацију.
Аблеизам, у смислу овог акта, подразумева негативне предрасуде у односу на лица са
сметњама у развоју и инвалидитетом.
Ако група учесника у образовању својим удруженим понашањем узнемирава и понижава друго
лице или групу, а то понашање се понавља или траје, овај облик дискриминаторног понашања
квалификује се као трећи ниво.
Уколико је физички напад мотивисан мржњом, установа предузима и активности као у
случајевима насиља трећег нивоа.
Поједини примери тешких облика дискриминације су:
– излагање руглу ученика који је тражио заштиту од дискриминације (виктимизација);

– неоправдано смањивање оцене ученику чији је родитељ пријавио дискриминацију над
дететом (виктимизација);
– исписивање расистичких, ксенофобичних, антисемитских, антиисламских, хомофобичних,
секстистичких порука или симбола на објектима установе или у њеном непосредном окружењу
(говор мржње);
– позивање на насиље према припадницима ЛГБТИ популације путем друштвених мрежа
(хомофобија);
– организовање неформалне групе ради слања претећих или увредљивих расистичких,
националистичких,
ксенофобичних,
антисемитских,
антиисламских,
хомофобичних,
секстистичких порука лицима која припадају одређеној друштвеној групи (удруживање ради
дискриминације);
– излагање руглу и подсмеху учесника у образовању из осетљивих друштвених група, нпр.
ромске девојчице (вишеструка или укрштена дискриминација), са сметњама у развоју и
инвалидитетом (аблеизам);
– континуирано омаловажавање истог учесника у образовању по основу његовог личног
својства које дуже траје (продужена дискриминација);
– физички напад на учесника у образовању, родитеља или запосленог мотивисан мржњом због
њихове националне припадности, вере, социјалног статуса или другог личног својства.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ РАДА
Забрањена је дискриминација у области рада, односно нарушавање једнаких могућности за
заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, као
што су право на рад, на слободан избор запослења, на напредовање у служби, на стручно
усавршавање и професионалну рехабилитацију, на једнаку накнаду за рад једнаке вредности,
на правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на образовање и ступање у синдикат, као
и на заштиту од незапослености.
Заштиту од дискриминације ужива лице у радном односу, лице које обавља привремене и
повремене послове или послове по уговору о делу или другом уговору, лице на допунском раду,
лице које обавља јавну функцију, припадник војске, лице које тражи посао, студент и ученик на
пракси, лице на стручном оспособљавању и усавршавању без заснивања радног односа,
волонтер и свако друго лице које по било ком основу учествује у раду.
Не сматра се дискриминацијом прављење разлике, искључење или давање првенства због
особености одређеног посла код кога лично својство лица представља стварни и одлучујући
услов обављања посла, ако је сврха која се тиме жели постићи оправдана, као и предузимање
мера заштите према појединим категоријама лица (жене, труднице, породиље, родитељи,
малолетници, особе са инвалидитетом и други).
ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА
Свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно
оспособљавање под једнаким условима, у складу са законом.
Забрањено је лицу или групи лица на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити
упис у васпитно-образовну установу, или искључити их из ових установа, отежати или ускратити

могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима,
разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано
правити разлику и неједнако поступати према њима.
Забрањена је дискриминација васпитних и образованих установа које обављају делатност у
складу са законом и другим прописом, као и лица која користе или су користили услуге ових
установа у складу са законом.
ДИСКРИМИНАЦИЈА НА ОСНОВУ ПОЛА
Дискриминација постоји ако се поступа противно начелу равноправности полова, односно
начелу поштовања једнаких права и слобода жена и мушкараца у политичком, економском,
културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота.
Забрањено је ускраћивање права или јавно или прикривено признавање погодности у односу
на пол или због промене пола. Забрањено је и физичко и друго насиље, експлоатација,
изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање и узнемиравање с обзиром на пол, као и
јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са предрасудама, обичајима и другим
друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или надређености
полова, односно стереотипних улога полова.
ДИСКРИМИНАЦИЈА НА ОСНОВУ СЕКСУАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Сексуална оријентација је приватна ствар и нико не може бити позван да се јавно изјасни о својој
сексуалној оријентацији.
Свако има право да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, а дискриминаторско поступање
због таквог изјашњавања је забрањено.
ДИСКРИМИНАЦИЈА ДЕЦЕ
Свако дете, односно малолетник има једнака права и заштиту у породици, друштву и држави,
без обзира на његова или лична својства родитеља, старатеља и чланова породице. Забрањено
је дискриминисати дете, односно малолетника према здравственом стању, брачном, односно
ванбрачном рођењу, јавно позивање на давање предности деци једног пола у односу на децу
другог пола, као и прављење разлике према здравственом стању, имовном стању, професији и
другим обележјима друштвеног положаја, активностима, израженом мишљењу или уверењу
дететових родитеља, односно старатеља и чланова породице.
ДИСКРИМИНАЦИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Израз „особе са инвалидитетом” означава особе са урођеном или стеченом физичком,
сензорном, интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу које услед друштвених или
других препрека немају могућности или имају ограничене могућности да се укључе у активности
друштва на истом нивоу са другима, без обзира на то да ли могу да остварују поменуте
активности уз употребу техничких помагала или служби подршке.
Израз „орган јавне власти” означава државни орган, орган територијалне аутономије, орган
локалне самоуправе, организацију којој је поверено вршење јавних овлашћења, као и правно
лице које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу, Република,
територијална аутономија или локална самоуправа.
Дискриминација постоји ако се поступа противно начелу поштовања једнаких права и слобода
особа са инвалидитетом у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног,
професионалног, приватног и породичног живота.

Начин остваривања и заштита права особа са инвалидитетом уређује се посебним законом. У
погледу судске заштите од дискриминације особа са инвалидитетом примењују се и чл. 41, 42,
43, 44, 45. и 46. Закона о забрани дискриминације („Сл. Гласник РС“ бр.22/2009).
Посебно тежак облик дискриминације због инвалидности јесте узнемиравање, вређање и
омаловажавање особа са инвалидитетом – корисника услуге због њене инвалидности, када те
радње врши лице које непосредно пружа услугу или њему надређено лице.
ДИСКРИМИНАЦИЈА У ВЕЗИ А ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Забрањена је дискриминација због инвалидности на свим нивоима васпитања и образовања
која обухвата:
1. ускраћивање пријема детета предшколског узраста, ученика, односно студента са
инвалидитетом у васпитну односно образовну установу која одговара његовом претходно
стеченом знању, односно образовним могућностима;
2. искључење из васпитне, односно образовне установе коју већ похађа дете предшколског
узраста, ученик, односно студент са инвалидитетом из разлога везаних за његову инвалидност;
3. постављање неинвалидности као посебног услова за пријем у васпитну односно образовну
установу, укључујући подношење уверења о здравственом стању и претходну проверу
психофизичких способности, осим ако је тај услов утврђен у складу са прописима којима се
уређује област образовања.
Дискриминацијом у образовању због инвалидности не сматра се:
1. провера посебних склоности деце предшколског узраста, ученика и студената, односно
кандидата за упис у васпитну односно образовну установу према одређеном наставном
предмету или групи предмета, њихових уметничких склоности или облика посебне
даровитости;
2. организација посебних облика наставе, односно васпитања за ученике, односно децу
предшколског узраста, који због недовољних интелектуалних способности не могу да прате
редовне наставне садржаје, као и упућивање ученика, односно деце предшколског узраста у те
облике наставе, односно васпитања, ако се уписивање врши на основу акта надлежног органа
којим је утврђена потреба за таквим обликом образовања ученика, односно детета
предшколског узраста.
Посебно тежак облик дискриминације због инвалидности јесте узнемиравање, вређање и
омаловажавање инвалидног детета предшколског узраста, ученика, односно студента због
његове инвалидности, када те радње врши васпитач, наставник или друго лице запослено у
васпитној, односно образовној установи.

II ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Установа има тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Осим надлежности поступања у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања, задаци
тима за заштиту јесу, нарочито, да:
1) анализира стање у остваривању равноправности и једнаких могућности;
2) припрема програм превенције;

3) информише учеснике у образовању, запослене и родитеље о планираним активностима и
могућностима пружања подршке и помоћи;
4) учествује у пројектима и обукама за развијање потребних знања и вештина за превенцију и
поступање у случајевима дискриминаторног понашања;
5) предлаже мере за унапређивање превенције и заштите од дискриминације, организује
консултације и учествује у доношењу одлука о начину поступања у случајевима сумње на
дискриминаторно понашање;
6) укључује родитеље у планирање мера и спровођење активности за спречавање и сузбијање
дискриминаторног понашања;
7) прати и процењује ефекте предузетих мера и активности за спречавање и сузбијање
дискриминаторног понашања и даје одговарајуће предлоге директору;
8) сарађује са школском управом Министарства и другим надлежним органима, организацијама
и службама, ради спречавања и заштите од дискриминације;
9) води и чува посебну документацију о случајевима и појавним облицима дискриминације,
броју пријава и притужби, броју спроведених неформалних и формалних поступака, њиховом
исходу и др.
10) Тим планира, организује и управља активностима у установи на превенцији и нитервенцији
на насиље
11) Едукација и обука о превенцији и заштити од насиља
12) Уочавање и предузимање активности у случајевима насиља у школи
13)Укључивање родитеља у превентивне и интервентне активности
14)Комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, СУП, Дом здравља, итд.)
15)Води и чува документацију везану за насиље (директор задужује одговорно лице за чување
документације)
16)Извештава Школски одбор о свом раду
Директор образује тим за заштиту.
Састав тима за заштиту чине: директор, стручни сарадник–педагог, секретар установе, наставник
– дефектолог,који је уједно и координатор тима а може из реда родитеља, ученичког
парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.
Седницама тима за заштиту могу да присуствују представници ученичког парламента и савета
родитеља. У планирању и спровођењу активности у овој области остварују пуну сарадњу и
координисано делују тим за заштиту и други стручни органи у установи, укључујући и могућност
спровођења заједничких мера и активности.
Тим за заштиту примењује, осим Закона: Правилник о протоколу, Правилник, овај акт и друге
подзаконске акте који прописују поступање установе у случајевима повреда Законом
прописаних забрана и тежих повреда обавеза ученика и одраслих.
Тим за заштиту планира, организује и стара се о спровођењу мера и активности у установи на
превенцији дискриминаторног понашања и насиља самостално и у сарадњи са другим
тимовима – за инклузивно образовање, самовредновање и др. У ситуацијама када се примети
да постоји одступање од прописаних принципа, тим за заштиту реагује у сарадњи са органима
установе.

Важно је да у установи постоји свест свих запослених да тим за заштиту не може сам да остварује
планиране мере и активности. До резултата се долази само учешћем и одговорношћу сваког
лица у стварању ненасилног и подстицајног окружења за живот и учење. Због осетљивости и
сложености проблема, тиму за заштиту је неопходна стална подршка и ангажованост стручних
органа и других тимова, директора, органа управљања, савета родитеља, општинског савета
родитеља и локалне заједнице. За активности које тим за заштиту планира и предлаже на нивоу
установе, директор задужује и остале чланове колектива, јер је неопходно да сви учествују у
превенцији дискриминације и насиља.
Права, обавезе и одговорности свих учесника васпитно – образовног рада у школи ради
превенције насиља у школи:
• Школа је дужна да упозна запослене, ученике, родитеље ученика са њиховим обавезама и
правима прописаним законима и подзаконским актима;
• Запослени у школи су дужни да својим радом обезбеде подстицајну и безбедну средину за
све, да допринесу целокупном развоју ученика;
• Запослени наставници су дужни да на основу мишљења ИРК и педагошких профила писменим
путем (у прилогу- образац бр.1) обавесте медицинског техничара/сестру о ученицима који нису
самомстални;
• Медицински техничар је дужан да предузме мере у складу са документацијом коју му
достављају разредне старешине;
• Помоћни радници су дужни да укажу помоћ сваком ученику уколико у близини нема
дефектолога или медицинског техничара/сестре;
• Ученици су дужни да поштују правила понашања у школи и да својим понашањем не изазивају,
доприносе или учествују у насиљу и злостављању;*
• Родитељи ученика су дужни да остварују сарадњу са школом у најбољем интересу ученика,
као и да својим понашањем у школи не допринесу појави насиља, злостављања и
занемаривања.
Школа у активностима које за циљ имају стварање позитивне климе, развијање толеранције и
спречавање насиља развија мере превенције.
* Насилним понашањем и злостављањем не сматра се реакција ученика која је изазвана
његовим општим стањем које се може утврдити медицинском и педагошком документацијом
о ученику (мишљење ИРК, ИОП2, медицинска документација, листе процене).
Насилним понашањем и злостављањем не сматрају се реакције ученика у фази транзиције и
прилагођавања.

III ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ
ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ
ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
1) начини на које се принципи једнаких могућности и недискриминације уграђују и остварују у
свакодневном животу и раду установе на свим нивоима, у свим облицима рада (појединац,
васпитна група, одељење, ученички парламент, стручни органи и тимови, родитељски састанци,
родитељи као појединци и група, савет родитеља);

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ
Одељење

ВРСТА АКТИВНОСТИ
Ч.О.С.

Разредни старешина

Ч.О.С.
Рад са родитељима
Родитељски састанак

Стручни сарадник

Укључивање у рад одељења
на часовима одељењског
старешине
Избор семинара
Израда паноа
Процена ситуације на основу
инструмената када се за тим
укаже потреба у складу са
осталим школским
документима.
Родитељски састанци на
почетку сваке школске
године

Тим за стручно усавршавање
Ученички парламент
Тим за самовредновање

Тим за заштиту ученика од
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања
Тим за развој квалитета и
унапређење рада установе

Одељењско веће

Наставничко веће
Директор

Школски одбор

На основу извештаја Тима за
дискриминацију, насиље,
злостављање и
занемаривање и Тима за
самовредновање рада
установе тим планира даље
активности
Давање предлога тема које
спадају у стручне теме
Наставничког већа
Коначни избор теме и
реализација предавања
Избор тема за НВ које се тичу
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања
Даје предлог тема за стручно
усавршавање Педагошком
колегијуму на основу
анализе потреба установе
дефинисане Развојним
планом и на основу
Самовредновања установе
Разматра извештаје Тима за
заштиту ученика од
дискриминације, насиља,
злостављања и

ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА
Током школске године,
најмање једном годишње
У складу са анализом
ситуације у установи и
евентуалним проблемима
који се могу јавити (најмање
једном годишње кроз
наведене активности)
Током школске године

Једном годишње
Једном годишње
По потреби

Једном годишње

По потреби

Најмање једном током
школске године
Једном годишње
Најмање једна током
школске године

У складу са документима

Најмање два пута годишње

занемаривања и директора
школе
2) Начини пружања додатне подршке учесницима образовања и њиховим родитељима из
мањинских и осетљивих друштвених група,а нарочито у случају сметње у развоју и
инвалидитета, здравствених тешкоћа, недовољног познавања српског језика, ризика од
напуштања наставе
Установа је школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, те су све активности које
се тичу додатне подршке свим ученицима дефинисане ИОП-има 2.
3) Сручно усавршавање запослених
Стручно усавршавање запослених координира и о томе подноси тромесечни извештај
координатор тима за стручно усавршавање.
Стручно усавршавање запослених установа планира на основу исказаних личних планова
професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника, резултата
самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда
постигнућа и других показатеља квалитета образовно-васпитног рада.
Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривавања
имају обавезу и предност прииком стручног усавршавања по питању тема које спадају у њихов
делокруг рада. Чланови Тима су у обавези да након семинара, стручног скупа или обуке одрже
излагање на састанцима стручних органа у складу са Годишњим планом рада установе и Тима.
4) начини информисања о правима, обавезама и одговорностима учесника у образовању у
спречавању и заштити од дискриминације и дискриминаторног понашања;
АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

Информисање
ученика

Разредни старешина

Стручни сарадник
школе
Запослени у
продуженом боравку

Ученички парламент

Информисање
родитеља

Разредне старешине

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Информисање
ученика на часовима
одељењског
старешине
Информисање
ученика на часовима
разредног старешине
Информисање
ученика
Израда паноа,
обавештења
Информисање
ученика, израда
паноа/информатора/
истицање правила
понашања
Информисање о
правилима
понашања,
превентивним
мерама заштите од

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
На почетку школске
године и током
школске године у
складу са потребама
Током школске
године у складу са
потребама
Током школске
године у складу са
потребама
Једном током
школске године
Једном до два пута
током школске
године

Два пута годишње
(једном током
полугодишта), по
потреби и чешће

Директор/стр.
сарадник школе

Информисање
запослених

Тим за заштиту од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања

дискриминације на
родитељским
састанцима
Информисање о
правилима
понашања,
превентивним
мерама заштите од
дискриминације на
састанцима савета
родитеља
Информисање
запослених о
дискриминацији,
насиљу ,
злосатвљању и
занемаривању кроз
одабир стручних
тема из ове области

Два пута годишње
(једном током
полугодишта), по
потреби и чешће

Једна тема током
полугодишта

5) облици и садржаји рада са учесницима у образовању ради превазилажења стереотипа и
предрасуда, развијања свести о опасности и штетним последицама дискриминације,
унапређивања толеранције и разумевања, интеркултуралности, уважавања и поштовања
различитости и др.;
АКТИВНОСТИ

ОБЛИЦИ И
САДРЖАЈИ РАДА
Мере предузете са Ч.О.С.
ученицима
Мере предузете са
Радионица, трибина
родитељима

Мере предузете са
запосленима

Радионица,
предавање

РЕАЛИЗАТОРИ
Разредни старешина
Тим за заштиту деце
и ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања
Тим за заштиту деце
и ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Два пута годишње
Једном годишње

По потреби

6) облике и садржаје рада са учесницима у образовању који трпе, чине или сведоче
дискриминаторно понашање;
АКТИВНОСТИ
Упознавање
родитеља
облицима

НАЧИНИ, ОБЛИЦИ И РЕАЛИЗАТОРИ
САДРЖАЈИ РАДА
Предавање,
Разредни старешина,
са радионица
на Савет родитеља
и одељењским
или
општим

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Најмање
једном
годишње

последицама
дискриминације
Семинар
или
предавање на тему
дискриминације

родитељским
састанцима
Предавање,
ЦСУ, Културни центар Сваке године бар
радионица, трибина,
један запослени
скуп...

8) начини поступања у случајевима подношења пријаве установи, односно притужбе
Поверенику и кривичне пријаве надлежном органу због дискриминаторског поступања и
поступања којима се вређа углед, част или достојанство личности;
АКТИВНОСТИ

НАЧИН ПОСТУПАЊА

РЕАЛИЗАТОРИ

Обавештавање
Школске управе

- Сазивање Тима због
процене нивоа
дискриминације; Вршење процене
дискриминације или
утврђивање да иста
не постоји;
- Примена матрице
за процену ризика од
дискриминаторног
понашања;
- Састављање
извештаја о догађају;
- Обавештавање
родитеља о догађају,
осим ако тим за
заштиту, полиција
или сентар за
социјални рад
процене да тиме
може да буде
угрожен најбољи
интерес детета.
У складу са Законом
о просветној
инспекцији директор
школе обавештава
просветног
инспектора након
утврђених чињеница
- Сазивање Тима због
процене нивоа
дискриминације;
- Вршење процене
дискриминације или
утврђивање да иста
не постоји;
- Примена матрице
за процену ризика од

Координатор Тима
Директор школе

Подношење пријаве
Тужилаштву

Подношење пријаве
Поверенику

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
у року од 24 часа од
сазнања за учињену
дискриминацију, или
претпоставку да се
дискриминација
догодила

Директор школе

у року од 24 часа од
сазнања за учињену
дискриминацију, или
претпоставку да се
дискриминација
догодила

Директор школе

у року од 24 часа од
сазнања за учињену
дискриминацију, или
претпоставку да се
дискриминација
догодила

Обавештавање
Центра за социјални
рад

дискриминаторног
понашања;
- Састављање
извештаја о догађају;
- Обавештавање
Повереника
писменим путем/
мејлом, у облику
притужбе уз коју се
доставља и доказ о
претрпљеном акту
дискриминације;
- Сазивање Тима због Директор школе
процене нивоа
дискриминације;
- Вршење процене
дискриминације или
утврђивање да иста
не постоји;
- Примена матрице
за процену ризика од
дискриминаторног
понашања;
- Састављање
извештаја о догађају;
- Обавештавање
Центра за социјални
рад.

У односу на
ситуацију

9) начини праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима
програма спречавања дискриминације и дискриминаторног понашања, а нарочито, у односу на:
Праћење реализације програма превенције Тима реализује се на састанцима планираним
акционим планом Тима које заказује координатор једном у месецу.
Вредновање програма превенције врши Школски одбор установе два пута годишње и оно је
саставни део извештаја директора школе.
Вредновање се врши на следећи начин: Координатор Тима једном у тромесечју подноси
извештај директору о остваривању и ефектима програма спречавања дискриминације и
дискриминаторног понашања. Извештај се доставља у следећој табели:
ИЗВЕШТАЈ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ
УКУПАН БРОЈ
ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ
БРОЈ ПРИЈАВА
БРОЈ ПРИЈАВА
ПОДНЕТИХ
ПОДНЕТИХ
ПОВЕРЕНИКУ
ТУЖИЛАШТВУ

ВРСТЕ/ОБЛИЦИ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈА СУ ТРПЕЛА ДИСКРИМИНАЦИЈУ
БРОЈ ЛИЦА
ПРОЦЕЊЕНИ НИВО ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ФУНКЦИЈА У
ИЗЛОЖЕНИХ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
ДИСКРИМИНАЦИЈИ
ПРОЦЕСУ

ДИСЦИПЛИНСКЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ
БРОЈ
БРОЈ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ
ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ
ДИСЦИПЛИНСКИХ
ПОСТУПАКА
ПОСТУПАКА
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
БРОЈ ПРЕВЕНТИБНИХ ВРСТА
АКТИВНОСТИ КОЈЕ
АКТИВНОСТИ
ПРЕВЕНТИВНИХ
СУ ДАЛЕ НАЈБОЉЕ
АКТИВНОСТИ
РЕЗУЛТАТЕ

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ
ДАЛЕ НАЈСЛАБИЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
СТЕПЕН
СТЕПЕН
НАЗИВ УСТАНОВА
АКТИВНСТИ У КОЈЕ СУ
УКЉУЧЕНОСТИ
УКЉУЧЕНОСТИ
БИЛИ УКЉУЧЕНИ
РОДИТЕЉА
ДРУГИХ УСТАНОВА

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ ВАН
УСТАНОВЕ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
СТРУЧНО
НИЈЕ
УСАВРШАВАЊЕ У
РЕАЛИЗОВАНО
УСТАНОВИ

РЕАЛИЗОВАНО,А НИЈЕ
ПЛАНИРАНО

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Превенција насиља, злостављања и занемаривања у школи обухвата све активности и све
учеснике образовно – васпитног рада. Циљ је развити позитивне обрасце понашања код
ученика.
Потребно је да сви учесници образовно – васпитног рада буду добро обавештени о облицима
и врстама насиља, као и о својим улогама у ситуацији насиља. У табели су наведене:
1) Aктивности које ће предузети у школи у циљу превенције насиља, злостављања и
занемаривања, са реализаторима и начинима реализације датих активности.
Активности

Реализатори

Начини реализације

Обезбеђивање
простора школе

Запослени у школи

Стручно
усавршавање
наставника о темама
везаним за насиље

Тим за стручно
усавршавање

Покривеност улаза
школе видео
надзором
Добра организација
дежурства
наставника
Помоћ помоћних
радника у
реализацији
дежурства
Огранизовање
предавања, или
семинара за
запослене на тему
насиља,
злостављања и

Временска
динамика
Током целе школске
године

Периодично, током
школске године, у
складу са
могућностима школе
и запослених

Информисање
ученика, родитеља и
запослених о
насиљу,
злостављању и
занемаривању и
јасно дефинисање
улога свих актера
овразовно –
васпитног рада у
ситуацијама насиља

Тим за превенцију и
заштиту ученика од
насиља,
злостављања и
занемаривања
Одељењске
старешине Ученички
парламент

занемаривања
Дискусије на тему
насиља,
злостављања и
занемаривања на
седницама стручних
органа школе
(најмање једна
стручна тема током
школске године)
Избор тема које се
односе на област
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања које
би се могле
презентовати на
седницама НВ или
непосредно после
њих, или у
терминима
утврђеним за
стручно
усавршавање у
оквиру установе
(након праћења
акредитованог
семинара,
представљање
брошуре, нових
информација…);
Информисање
запослених на
седницама стручних
органа школе
Информисање
родитеља ученика
путем родитељских
састанака, Савета
родитеља,
индивидуалним
разговорима
Информисање
ученика преко
часова одељењског
старешине,
предавања од стране
запослених или
ученика на тему
насиља, одржавање

На почетку школске
године

Периодично, на
класификационим
периодима Током
целе школске године

Укључивање тема
Наставници
везаних за насиље и разредне и
позитивне облике
предметне наставе
понашања у наставне
предмете и наставне
јединице

Доношење јасних
правила понашања у
школи, у чијем
формулисању водећу
улогу преузимају
ученици

Ученици и
одељењске
старешине у оквиру
одељењске
заједнице Ученички
парламент Директор
Секретар Педагог

радионица за
ученике
Израда паноа,
презентација,
обавештења,
објављивање
законских прописа
на огласној табли
школе, истицање
правила понашања у
школи, истицање
позитивних примера
понашања
Идентификација и
планирање
наставних јединица
које су погодне, или
се у њима помињу
теме везане за
насиље, правила
понашања, примери
позитивног
понашања
Реализација
наставних јединица у
којима се обрађују
теме везане за
насиље, правила
понашања, примери
позитивног
понашања, уз
максимално
укључивање ученика
у рад током обрада
тема (пројекти,
дискусије, дебате,
примена видео
записа у настави)
Доношење правила
понашања у оквиру
одељењске
заједнице
Подношење
предлога правила
понашања
Ученичком
парламенту
Селекција предлога и
формирање правила
понашања за целу
школу од стране

Током целе школске
године

На крају школске
године

На почетку школске
године

Организација
ваннаставних
активности у школи
са циљем развијања
позитивне климе,
другарства,
толеранције међу
ученицима

Наставници
разредне и
предметне наставе
Педагог Ученички
парламент

Испитивање стања
безбедности у
школи, присутним
облицима насиља,
злостављања и
занемаривања

Тим за безбедност
ученика Педагог
Ученички парламент

Ученичког
парламента
Консултације
Ученичког
парламента са
директором,
секретаром и
педагогом о
коначном предлогу
правила понашања у
школи и њихово
усвајање
Испитивање
афинитета и
интересовања
ученика за различите
облике ваннаставних
активности
Имплементација
тема везаних за
толеранцију,
другарство,
заједништво у
различите облике
ваннаставних
активности
Презентација
продуката рада
ученика на
ваннаставним
активностима
Евиденција облика
насилног понашања
и анализа резултата
Упознавање
запослених, ученика,
родитеља са
реалним
безбедносним
стањем у школи

На почетку школске
године

Током школске
године

Током школске
године

2) Стручно усавршавање запослених се спроводи у циљу побољшања компетенција у
превенцији и реаговању на насиље, злостављање и занемаривање. Стручно усавршавање
запослених се може организовати ван установе – преко одржавања стручних семинара или
предавања, или унутар установе – преко предавања од стране Тима за безбедност, педагога,
директора на седницама стручних орагана.
Активности
Организовање и
одржавање
семинара, или

Реализатори
Тим за стручно
усавршавање
Директор

Начини реализације
Консултације са
запосленима о врсти
стручног

Временска динамика
Током школске
године, у складу са

предавања за
запослене на тему
насиља у школи, у
циљу ојачавања
компетенција
запослених у овој
области

Предавање и
дискусија на
седницама стручних
већа на тему насиља
у школи

Координатори већа
Тим за безбедност
Директор
Педагог

усавршавања
Одабир
одговарајућег
облика стручног
усавршавања
Обавештавање
наставника о облику
стручног
усавршавања
Увид у анализе
безбедносног стања
у школи
Консултације у
оквиру Тима за
безбедност о
потребама
запослених и школе
Организовање
предавања са
дискусијом на
седницама стручних
већа

могућностима
запослених и школе

Током школске
године

3) Начини информисања о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља,
злостављања и занемаривања
Потребно је да сви учесници образовно – васпитног рада буду упознати са темом насиља,
злостављања и занемаривања. Добра информисаност значајно може утицати на смањење
ризика и појаве насиља, као и ојачавању унутрашње мреже заштите.
Активности

Реализатори

Начини реализације

Информисање
запослених на тему
насиља

Тим за безбедност
Директор

Информисање
ученика на тему
насиља

Тим за безбедност
Ученички парламент
Одељењске
старешине
Предметни
наставници Педагог

Упознавање свих
запослених са
начинима и
одговорностима свих
актера у ситуацијама
насиља Дискусија на
седницама
Наставничког већа,
Педагошког
колегијума и других
стручних органа
Обавештења путем
огласне табле
Упознавање свих
ученика са начинима
и одговорностима
свих актера у
ситуацијама насиља
Рад са ученицима на

Временска
динамика
Током школске
године

Током школске
године

Информисање
родитеља на тему
насиља

Директор Савет
родитеља
Одељењске
старешине

Израда паноа,
постера,
обавештења,
доступност законске
регулативе везане за
насиље

Ученици Одељењске
старешине Тим за
безбедност Ученички
парламент Секретар
Педагог

одељењској
заједници
Радионице за
ученике на тему
насиља од стране
запослених и
вршњака у школи
Индивидуални
разговори са
ученицима Рад са
ученицима у оквиру
наставних јединица и
ваннаставних
активности
Активности
Ученичког
парламента
Обавештавање путем
огласне табле, паноа,
сајта школе
Упознавање свих
родитеља са
начинима и
одговорностима свих
актера у ситуацијама
насиља Упознавање
родитеља са темом
насиља на
седницама Савета
родитеља
Упознавање
родитеља са темом
насиља на
родитељским
састанцима
Индивидуални
разговори са
родитељима
Обавештавање путем
огласне табле, паноа,
сајта школе
Упознавање свих
запослених и
ученика са начинима
и одговорностима
свих актера у
ситуацијама насиља
Израда обавештења,
паноа у оквиру
одељењске
заједнице

Током школске
године

Током школске
године

Организовањ
предавања за
ученике од стране
запослених у школи
на тему насиља и
реаговања на
насиље Израда
обавештења, паноа,
организација
предавања у оквиру
Ученичког
парламента
Доступност законске
регулативе и
подзаконских аката
свим учесницима
образовно –
васпитног рада
4) Подстицање и оспособљавање ученика за учествовање у раду школе
Учешћем ученика у раду школе – одељењске заједнице, ученичког парламента, школског
одбора и других органа школе, доприноси се развијању одговорног понашања ученика и
осећању припадности школској заједници. Развијањем позитивних ставова, одговорног
понашања, заједништва код ученика, смањује се ризик од настанка насиља.
Активности

Реализатори

Начини реализације

Упознавање ученика
са правима и
обавезама и
могућностима
укључивања у рад
школе

Одељењске
старешине Педагог

Развијање позитивне
радне климе у
одељењу и школи,
развијање осећања
припадности групи,
заједници

Одељењски
старешина Педагог
Наставници
разредне и
предметне наставе
Ученички парламент

Упознавање ученика
са правима и
одговорностима
ученика у оквиру
одељењске
заједнице
Упознавање ученика
са организационом
структуром школе
Упознавање ученика
са улогама свих
запослених у школи
Упознавање ученика
са могућностима и
начинима
укључивања у рад
школе
Дискусије,
радионице,
предавања на часу
одељењске
заједнице
Активности

Временска
динамика
На почетку школске
године

Током школске
године

ученичког
парламента
Реализација
наставних јединица
са акцентом на
васпитни циљ часа
Акције и активности
ученика са циљем
пружања помоћи,
солидарности
5)Појачан васпитни рад са ученицима Појачан васпитни рад са ученицима се реализује са
ученицима који испољавају проблеме у понашању.
Под проблемима у понашању се подразумева кршење правила понашања школе – изостајање
са часова, непримерено понашање према наставницима и другим ученицима, ометање наставе,
агресивно понашање, уништавање личне или имовине школе, угрожавање здравља, или
интегртитета личности ученика и запослених. Појачани васпитни рад се остварује са циљем
промене негативног понашања ученика и откривања узрока проблема у понашању. Одељењски
старешина је дужан да обавести родитеља/старатеља ученика о понашању због којег се ученик
упућује на појачан васпитни рад. Одељењски старешина усмено позива родитеља/старатеља
ученика да дође у школу, а ако се родитељ/старатељ не одазове позиву, то ће учинити писаним
путем. Појачани васпитни рад са учеником обавља одељењски старешина, у договору са
одељењским старешином – педагог, а ако је потребно и тим за заштиту од насиља. О току
појачаног васпитног рада и његовим ефектима, родитеље обавештава одељењски старешина,
или педагог.
Активности

Реализатори

Начини реализације

Рад одељењског
старешине са
учеником под
појачаним
васпитним радом

Одељењски
старешина Родитељ
ученика

Рад педагога са
учеником под

Одељењски
старешина
Педагог

Обавештавање
родитеља ученика и
предлагање мера
Рад са учеником у
оквиру одељењске
заједнице
Индивидуални
разговори са
учеником Сарадња
са запосленима у
циљу праћења
понашања ученика
Вођење педагошке
документације о
ученику Праћење
понашања ученика и
извештавање
родитеља
Договор одељењског
старешине и
педагога, уз

Временска
динамика
Од настајања
пробелма, по
договору са
актерима појачаног
васпитног рада и
резултатима рада

Током трајања
појачаног васпитног
рада

појачаним
васпитним радом

Рад тима за
безбедност са
учеником под
појачаним
васпитним радом

Чланови тима
Одељењски
старешина Педагог

претходно
обавештавање
родитеља ученика,
предлагање мера
Вођење евиденције
о ученику под
појачаним
васпитним радом
Индивидуални
разговор са
учеником
Радионице,
предавања,
дискусије са групом
ученика или
одељењем у којој је
ученик под
појачаним
васпитним радом
Сарадња са
наставницима у
циљу праћења
понашања ученика
Разговор са
родитељем ученика
(по потреби)
Упућивање
родитеља и ученика
на друге стручњаке
(педијатар,
дефектолог, дечији
психолог, дечији
психијатар)
Укључивање у рад са По потреби, а током
учеником под
трајања појачаног
појачаним
васпитног рада
васпитним радом на
захтев одељењског
старешине или
педагога, након
обављене процедуре
(ОС, родитељ,
педагог)
Индивидуални
разговор са
учеником Активности
са одељењем које
похађа ученик под
појачаним васпитном
радом – радионице,
предавања, дебате,

израда паноа,
постера Вођење
евиденције
6) Поступци за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања
Рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања је битно због
предузимања мера превенције, како не би дошло до ситуације насиља. Низ фактора делује на
појаву ризични ситуација за појаву насиља. Правовремено реаговање је битан чинилац раном
сузбијању насиља.
Активности

Реализатори

Начини реализације

Идентификација
ученика који могу
постати жртва
насиља

Одељењске
старешине

Идентификација
ученика који
испољавају
агресивно понашање

Одељењске
старешине

Идентификација
групе или одељења у
којем су нарушени
односи међу
ученицима

Одељењске
старешине

Идентификација
ученика из
осетљивих група
Прикупљање
чињеница о
социјалном,
материјалном,
здравственом статусу
ученика
Идентификација
ученика из
дисфункционалних
породица
Идентификација
ученика из
дисфункционалних
породица
Прикупљање
података о ученику
од родитеља,
учитеља, васпитача
Праћење понашања
ученика
Разговор са
родитељима ученика
Разговор са
нставницима који
реализују наставу у
датом одељењу

Временска
динамика
Током школске
године

Током школске
године

Током школске
године

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОБЛИКА
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ, ДЕТЕТА, УЧЕНИКА ИЛИ ТРЕЋЕ ЛИЦА У
УСТАНОВИ ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОСТВАРИВАЊУ СТАНДАРДА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Дискриминација у оквиру остваривања исхода и стандарда образовања и васпитања постоји

ако се:
1) за децу, односно ученика или групу деце, односно ученика услед њиховог личног својства
очекује да не достигну стандарде и исходе образовања и васпитања, већ се критеријуми према
њима неоправдано и унапред снижавају,
2) не обезбеђују услови који би омогућили сваком детету, односно ученику да без обзира на
лично својство оствари стандарде и исходе образовања и васпитања, а нарочито ако се не
користе разноврсне као и учење и оцењивање које је прилагођено потребама деце, односно
ученика с обзиром на њихово лично својство,
3) када се само, на основу личне процене, услед нижих очекивања образовних постигнућа
детета или ученика с обзиром на његово лично својство, врши неформално скраћивање или
сужавање наставног плана или програма који се реализује са осталом децом, односно
ученицима или када се не примењују, односно неоправдано прилагођавају стандарди чији
исходи доводе до нижег или ниског нивоа образовања детета, односно ученика,
4) када се, само на основу личне процене наставника, успоставе нижи или виши критеријуми
оцењивања за ученика, искључиво с обзиром на његово лично својство,
5) неостваривање задатих циљева у процесу образовања и васпитања приписује личном
својству детета, односно ученика,
6) ученику, услед личног својства, ускраћује додатна образовно-васпитна подршка, односно
индивидуализовани рад, а преводи се у старији разред,
7) не користе прилагођени стандарди и исходи постигнућа предвиђени законом за ученика,
услед његовог личног својства, а нарочито ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и
када се не врши стално праћење његовог развоја, услед његовог личног својства,
8) не користе посебни стандарди и исходи постигнућа, прописани законом, за ученика са
изузетним способностима и када се не врши стално праћење његовог развоја услед његовог
личног својства,
9) на друге начине врши дискриминација у оквиру остваривања општих исхода и стандарда
образовања и васпитања.
ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У УСТАНОВИ
Дискриминација у остваривању права на предшколско, основно и средње образовање постоји,
ако установа:
1) не примењује посебне и друге законом прописане мере у циљу пружања подршке при
уписивању деце, односно ученика из осетљивих друштвених група, а нарочито деце, односно
ученика са инвалидитетом и сметњама у развоју, деце, односно ученика припадника
националних мањина, а посебно ромске националне мањине у предшколском, основном и
средњем образовању,
2) при упису деце и ученика тражи документа која нису законом односно подзаконским актом
предвиђена, као и када недостатак законом односно подзаконским актом предвиђених
докумената користи као разлог за искључивање деце и ученика (нпр. недостатак уверења о
држављанству и сл.),

3) не примењује законом предвиђене мере за пружањем редовне и додатне и допунске
образовне, здравствене и социјалне подршке деци, односно ученицима у току предшколског,
основног и средњег образовања, којима је она потребна и на коју имају право,
4) не спречава вршење притиска на родитеље деце и ученика из осетљивих друштвених група
да дају сагласност да им се деца, односно ученици упуте на интерресорну комисију и упишу у
специјалну школу за образовање деце и ученика са инвалидитетом и сметњама у развоју,
5) ускраћује право детету, односно ученику на издавање јавних исправа прописаних законом
којим се уређује област предшколског васпитања и образовања, односно основног и средњег
образовања и васпитања, с обзиром на његово лично својство,
6) децу и ученике из осетљивих друштвених група смешта у објекте у тој установи чији су
материјално-технички услови и опрема испод нивоа квалитета у другим објектима и на тај начин
не обезбеђује квалитет рада у складу са образовним стандардима,
7) не обезбеђује архитектонске могућности за несметан приступ деце и ученика са
инвалидитетом у објекте у образовно-васпитним установама, а посебно у оне у којима се
реализује припремни предшколски програм и основно образовање и васпитање,
8) не омогући коришћење уџбеника на језику и писму националне мањине, уџбеника
прилагођених потребама деце и ученика са инвалидитетом и сметњама у развоју, односно
уџбеника на Брајевом писму за слабовиду и слепу децу и ученике, у складу са законом,
9) на друге начине крши забрану дискриминације у остваривању права на образовање и
васпитање.
ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ УПОТРЕБЕ ЈЕЗИКА
Дискриминација у области употребе језика постоји ако се неоправдано и супротно закону:
1) припадницима националних мањина онемогућава образовно-васпитни рад на матерњем
језику,
2) припадницима националних мањина онемогућава учење српског језика као нематерњег,
3) способности деце и ученика, њихов напредак у учењу и развоју процењују на језику који им
није матерњи, односно који не познају довољно и када се на основу тих процена доносе
закључци који могу да имају негативне последице за њихово даље образовање,
4) не обезбеђује додатна настава да деца и ученици науче језик на коме се изводи
образовноваспитни рад,
5) на други начин посредно или непосредно врши дискриминација деце, односно ученика у
употреби језика у образовању и васпитању.
ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ, УЧЕНИКА,
ЗАПОСЛЕНИХ И ТРЕЋИХ ЛИЦА
Дискриминација у области обезбеђивања безбедности деце, ученика, запослених и трећих
лица, постоји ако установа, супротно забрани насиља, злостављања и занемаривања утврђеној
законом, с обзиром на лично својство детета, ученика, запосленог и трећих лица, не обезбеђује
исти ниво безбедности свој деци, ученицима, родитељима, односно старатељима и

запосленима и трећим лицима у време боравка у установи и у току свих активности које установа
организује.
ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ ПОШТОВАЊА ПРАВИЛА У УСТАНОВИ
Дискриминација у области поштовања правила понашања у установи постоји, ако се:
1) правила понашања у установи доносе без учешћа представника ученика, родитеља, односно
старатеља и запослених, с обзиром на њихово лично својство,
2) правила селективно примењују или не важе једнако за све, односно када су деца, ученици
односно група деце или ученика на основу њиховог личног својства чешће подвргнути
санкцијама,
3) правилима понашања у установи толеришу неприхватљива понашања према лицима или
групи лица на основу његовог личног својства,
4) на друге начине неоправдано прави разлика у поштовању правила понашања у установи, с
обзиром на лично својство детета, односно ученика, родитеља, односно старатеља, запослених
и трећих лица.
ДИСКРИМИНАЦИЈАУ ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМИРАЊА ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ
РАДА И ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСИТНОГ РАДА
Дискриминација у области планирања и програмирања образовно-васпитног рада и доношења
програма образовно-васпитног рада постоји, ако се:
1) годишњим програмом рада, предшколским програмом, школским програмом, развојним
планом образовно-васпитне установе или програмом васпитног рада не планира обезбеђивање
остваривања специфичних потреба, ученика и родитеља, односно старатеља,
2) ученици и родитељи, односно старатељи, припадници осетљивих друштвених група нису
пропорционално свом броју укључени у развојно планирање, самовредновање и вредновање
рада установе и реализацију образовно-васпитног рада и наставних и ваннаставних активности
кроз тела предвиђена законом као што су орган управљања, савет родитеља и ђачки парламент
у основним и средњим школама,
3) годишњи план рада, развојни план установе, предшколски или школски програм не одражава
специфичности локалне заједнице, а посебно услове у којима живе деца и ученици припадници
осетљивих друштвених група,
4) годишњи или месечни план код обавезних или изборних наставних предмета, развојни план
установе не узима у обзир елементе националне културе и традиције припадника националне
мањине који живе на територији јединице локалне самоуправе, у складу са законом,
5) кроз планове рада промовишу вредности културе припадника већинског или највише
заступљеног становништва, док се остале занемарују или ниподаштавају,
6) на друге начине врши дискриминација у планирању и програмирању образовно-васпитног
рада и доношењу програма образовно-васпитног рада.
ДИСКРИМИНАЦИЈА У СПРОВОЂЕЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА
Дискриминација у спровођењу образовно-васпитног процеса, односно при реализацији
наставних и ваннаставних активности постоји, ако се:

1) приликом реализације образовно-васпитног процеса не уважавају индивидуална знања,
способности и предзнања детета, односно ученика, с обзиром на његово лично својство, а
посебно деце, односно ученика из осетљивих друштвених група,
2) у установи не предузимају мере за учешће родитеља, односно старатеља деце и ученика у
наставним и ваннаставним активностима које треба да обезбеде пуну равноправност и
једнакост деце, односно ученика с обзиром на њихово лично својство, а нарочито ако се не
предузимају мере за њихово укључивање у рад групе, одељенске заједнице, родитељске
састанке и заједничке консултације са васпитачем, одељенским старешином, стручним
сарадницима и другим запосленим у установи,
3) запослени у установи не реагују једнако или неоправдано праве разлику поводом изостанка
ученика са наставних и ваннаставних активности, или им је такво понашање ученика пожељно
и прихватљиво, односно ако такво понашање ученика толеришу, с обзиром на њихову
припадност или неприпадност одређеној групи или то чине с обзиром на ма које друго лично
својство,
4) деца, односно ученици из осетљивих друштвених група, с обзиром на њихово лично својство,
у оквиру наставних активности укључују у допунске или корективне програме, без претходне
провере и вредновања њихових реалних могућности, знања и умећа или без континуираног
праћења њиховог напредовања,
5) не прати напредовање детета и ученика у односу на почетна знања и искуства или када се
дете и ученик не похваљује, односно не награђује и не промовише његово изузетно постигнуће
или напредак због припадности односно не припадности одређеној групи, односно с обзиром
на његово лично својство,
6) деца или ученици, а нарочито деца или ученици из осетљивих друштвених група неоправдано
искључују из рада вршњачких група или ученичких организација или ако се укључују у њих, али
им се не обезбеђује суштинска равноправност са другим члановима групе или организације,
услед свог личног својства,
7) дете, односно ученик, или његов родитељ, односно старатељ, с обзиром на лично својство, а
нарочито услед припадности одређеној друштвеној групи или услед социјалног порекла или
материјалног стања искључује из ваннаставних активности, а нарочито ако им је ограничен
приступ секцијама, допунској и додатној настави,
8) у спровођењу образовно-васпитног процеса, вредности заједница из којих деца, односно
ученици или родитељи, односно старатељи долазе, извргавају подсмеху, омаловажавању или
посматрају као мање вредне у односу на вредности културе припадника већинског
становништва и заједнице,
9) на друге начине врши дискриминација у спровођењу образовно-васпитног процеса.
ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА
Дискриминација у области управљања установом постоји ако:
1) су ученици, родитељи, старатељи или наставници, као припадници осетљивих друштвених
група или услед другог личног својства искључени из рада стручних и органа управљања
установе, односно из тимова за планирање и реализацију стратешких докумената установе,
односно нису заступљени сразмерно свом броју,

2) се приликом израде развојног плана установе не узима у обзир анализа образовних потреба
деце, односно ученика из осетљивих друштвених група што се одражава на израду и
реализацију акционих планова, јер њима није предвиђено непосредно учешће родитеља,
односно старатеља деце и ученика наведених група као носилаца активности при решавању
проблема,
3) приликом спровођења процеса самовредновања и вредновања квалитета рада установе
деца и ученици, односно родитељи и старатељи деце и ученика из осетљивих друштвених група,
а нарочито припадници ромске националне мањине, нису укључени у репрезентативни узорак
за испитивање стања и анализу резултата,
4) ученици, а нарочито припадници ромске националне мањине, нису део узорка у домаћим и
међународним истраживањима која се тичу образовних исхода и постигнућа због припадности
или не припадности одређеној групи или личног својства,
5) на друге начине врши дискриминација у управљању установом.
ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ ПОШТОВАЊА ПРАВА ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА
Дискриминација у области поштовања права детета, односно ученика у образовању, постоји
ако се деци, односно ученицима на основу личног својства:
1) неоправдано ускраћује законом загарантовано право на партиципацију и давање мишљења
и предлога стручним органима, органу управљања, савету родитеља и директору, о мерама
безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму,
избору уџбеника и другим питањима предвиђеним законом,
2) неоправдано ускраћују или им се од стране запослених или трећих лица у установи не пружа
заштита у остваривању других права детета и ученика која се односе на образовање и васпитање
или су у вези са образовањем и васпитањем, а проистичу из закона и међународних докумената
који се односе на права детета и ученика,
3) на друге начине крше права детета, односно ученика у образовању и васпитању на основу
личног својства.
ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ ОБРАДЕ НАРОЧИТО ОСЕТЊИВИХ ПОДАТАКА О ДЕЦИ,
УЧЕНИЦИМА И ДРУГИМ УЧЕСНИЦИМА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Дискриминација у области обраде нарочито осетљивих података о деци, ученицима,
родитељима, односно старатељима или другим учесницима у систему образовања и
образовања постоји, када руковалац незаконито прикупља или користи такве податке у циљу
довођења у неравноправан положај деце, ученика, родитеља, односно старатеља или учесника
у систему образовања и васпитања, с обзиром на њихово лично својство, а нарочито ако се такви
подаци користе за неједнак третман деце, ученика, родитеља, односно старатеља или учесника
у систему образовања и васпитања у установи.
ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У УСТАНОВИ
Дискриминација у области рада и запошљавања у установи постоји ако се у установи
неоправдано нарушавају једнаке могућности лица за запошљавање и уживање под једнаким
условима свих права из области рада запослених у установи, с обзиром на лично својство тог
лица, а нарочито ако се на основу личног својства лица уводе додатни услови за запошљавање
у установи, односно уколико се услед личног својства запосленог у установи онемогућава

његово право на стручно усавршавање и напредовање под једнаким условима или његово
право да под једнаким условима учествује у раду стручних и органа управљања установе.
Заштиту од дискриминације у области рада и запошљавања у установи из става 1 овог члана,
ужива лице у радном односу у установи, лице које обавља привремене и повремене послове
или послове по уговору о делу или другом уговору у установи.
ДУЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕСНИКА У ОБРАЗОВНО-ВАСИТНОМ ПРОЦЕСУ У ВЕЗИ СА
ЗАБРАНОМ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Сви учесници у образовном и васпитном процесу дужни су да поштују забрану дискриминације
у образовању и васпитању утврђену законом и овим правилником, те да се у образовном и
васпитном процесу уздрже од свих аката чињења или нечињења који могу да доведу до кршења
забране дискриминације.
Запослени, директор и трећа лица имају обавезу да препознају и надлежним државним
органима пријаве све случајеве дискриминације као и да предузму све друге радње и мере
прописане законом.

V ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
ДИСКРИМИНАЦИЈА
У установи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или
достојанства личности и дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких,
хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских, антициганистичких или
других облика дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито млађем, слабијем, са
сметњама у развоју и инвалидитетом, према родном идентитету, полу, сексуалној оријентацији,
раси, боји коже, верској и националној припадности, језику, имовном стању, социјалном и
културном пореклу и другим и претпостављеним или стварним личним својствима.
1. ИНТЕРВЕНЦИЈА
Интервенцију чине мере и активности којима се дискриминаторно понашање или вређање
угледа, части или достојанства личности (у даљем тексту: дискриминаторно понашање)
1.зауставља,
2.осигурава безбедност учесника у образовном и васпитном процесу (оних који трпе –
дискриминисана лица, сведоче или чине – извршиоци дискриминације),
3. смањује ризик од понављања,
4. ублажавају последице за све учеснике и прате се ефекти предузетих мера.
У установи се интервенише у случају сумње и када је утврђено дискриминаторно понашање, и
то, када се оно припрема, дешава или се догодило између:
1. учесника у образовању (дете–дете, ученик–ученик, одрасли–одрасли; учесник у образовању
– запослени; учесник у образовању – родитељ; учесник у образовању – треће лице у установи);
2. запосленог (запослени – учесник у образовању, запослени–родитељ, запослени–запослени,
запослени – треће лице);

3. родитеља (родитељ – учесник у образовању, родитељ–родитељ, родитељ–запослени,
родитељ – треће лице);
4. треће лице (треће лице – учесник у образовању, треће лице – родитељ, треће лице –
запослени; треће лице – треће лице).
Директор, запослени и трећа лица имају обавезу да препознају дискриминацију, а ако је
утврђена, предузму мере и активности у установи према учеснику у образовању прописане
Законом и овим актом.
Директор има обавезу да предузме Законом утврђене мере и активности према запосленом,
родитељу и трећем лицу као извршиоцу дискриминације и пријави дискриминацију надлежним
државним органима, органима аутономне покрајине и локалне самоуправе. У случају
дискриминаторног понашања запосленог утврђује се одговорност у дисциплинском поступку, у
складу са Законом.
Одговорност родитеља за повреду законске забране дискриминације од стране његовог детета
које је ученик школе утврђује се у прекршајном поступку, а на основу Закона. У случају када је
родитељ извршилац дискриминације, одговорност се утврђује пред Повереником или у судском
поступку, у складу са законом.
Одговорност трећег лица за повреду законске забране дискриминације утврђује се у поступку
пред Повереником или у судском поступку, у складу са законом. Мотив или намера извршиоца
дискриминације није од значаја.
РЕДОСЛЕД ПОСТУПАЊА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ:
1) Проверавање добијене информације да се дискриминаторно понашање припрема или се
догодило обавља се прикупљањем информација – директно или индиректно. Циљ
проверавања информације јесте утврђивање одлучујућих чињеница на основу којих се
потврђује или одбацује сумња на дискриминаторско поступање. Током прикупљања
информација поштују се принципи утврђени Конвенцијом и правила која се примењују у
поступцима у којима учествује малолетно лице – дете и ученик.
Установа проверава сваку информацију о дискриминаторном понашању прегледом видео
записа, уколико установа има електронски надзор над простором, анонимном анкетом
учесника у образовању и на други начин примерен облику и врсти дискриминаторног
понашања.
Када родитељ пријави директору непримерено понашање запосленог према његовом детету,
директор поступа у складу са Законом.
У случају непотврђене сумње дискриминаторног понашања, појачава се васпитни рад и прати
понашање учесника у образовању. Када се потврди сумња, директор и тим за заштиту
предузимају мере и активности за повреду законске забране дискриминације.
2) Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање учесника јесте обавеза свих
запослених у установи, а нарочито најближег присутног запосленог, дежурног наставника,
односно васпитача или радника обезбеђења да одлучно прекине све активности, раздвоји и
смири учеснике.

У случају да запослени процени да не може сам да заустави дискриминаторно понашање зато
што је сукоб високо ризичан, као и због истовременог физичког насиља, одмах ће тражити
помоћ.
Након заустављања сукоба, ако се посумња у повређивање дискриминисаног лица, затражиће
се пружање прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за
социјални рад.
Смиривање учесника подразумева, најпре, одвојене разговоре са извршиоцем дискриминације
и са дискриминисаним лицем, а ако се процени да је могућ, без опасности по наставак сукоба,
и заједно учесницима и родитељима.
3) Обавештавање и позивање родитеља је обавеза установе. Одмах након заустављања сукоба
учесника – детета или ученика (као дискриминисаног лица и извршиоца дискриминације)
установа обавештава и позива родитеља на пријављени број контакт телефона. Уколико
родитељ није доступан, установа одмах обавештава центар за социјални рад.
4) Прикупљање релевантних информација и консултације врше се у установи ради:
разјашњавања околности, анализирања чињеница на што објективнији начин, процене нивоа
дискриминације, ризика и предузимања одговарајућих мера и активности, избегавања
конфузије и спречавања некоординисане акције. Нивои дискриминације, на основу овог акта,
за учесника у образовању су: први, други и најтежи – трећи ниво. Процену нивоа увек врши тим
за заштиту. Да би извршио правилну процену, тим за заштиту прикупља све релевантне податке,
консултује, осим директора, одељењског старешину, дежурног наставника, односно васпитача,
радника обезбеђења, другог запосленог као очевица, представника ученичког парламента. Тим
за заштиту информише родитеље и укључује их у појачан васпитни рад и план заштите од
дискриминације.
Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности
не могу са сигурношћу да процене ниво дискриминације, као и да одреде одговарајуће мере и
активности, у консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе:
Министарство – школску управу, центар за социјални рад, полицију, здравствену службу,
Повереника и др.
5) Предузимање мера и активности према учеснику у образовању, и то за све нивое
дискриминације. План заштите од дискриминације сачињава се за конкретну ситуацију сваког
од нивоа и за све учеснике – дискриминисано лице, извршиоца дискриминације и сведоке. План
заштите од дискриминације зависи од: узраста и броја учесника, облика и нивоа
дискриминације, последица по лице и колектив и сл.
2. ПЛАН ЗАШТИТЕ
План заштите од дискриминације садржи: активности усмерене на промену понашања и
ставова који су допринели дискриминаторном понашању – појачан васпитни рад и по
интензитету примерен повреди законске забране (интензиван), рад са родитељем, васпитном
групом, односно одељењском заједницом, укључивањем ученичког парламента и савета
родитеља, а по потреби и органа управљања; носиоце тих активности временску динамику;
начине којима ће се обезбедити поновно укључивање свих учесника у заједницу. Мере и
активности се предузимају укључивањем учесника у образовању, усклађене са његовим
развојним могућностима. Када тим за заштиту процени да постоји потреба да се, осим појачаног
васпитног рада или васпитног рада који у интензитету одговара потребама ученика, прилагоди

и образовно-васпитни рад, предложиће тиму за пружање додатне образовне подршке
припрему индивидуалног образовног плана.
План заштите од дискриминације сачињава тим за заштиту заједно са одељењским
старешином, односно васпитачем, психологом, педагогом (уколико нису чланови тима за
заштиту), директором и родитељем, а по потреби и са другим надлежним организацијама и
службама. У припрему плана заштите, када год је могуће, установа ће укључити представнике
одељењске заједнице, односно групе, ученичког парламента, као и учеснике у дискриминацији.
План заштите укључује и информације о мерама и активностима које установа предузима
самостално, у сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и када друге
надлежне организације и службе спроводе активности самостално. Када су у мере и активности
укључене друге организације и службе, одређују се задаци, одговорна лица, динамика и начини
међусобног извештавања.
За сваки процењени ниво дискриминације директор установе подноси пријаву надлежним
органима, организацијама и службама и обавештава Министарство – надлежну школску управу,
у року од 24 сата од догађаја. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако тим за
заштиту, полиција или центар за социјални рад процене да тиме може да буде угрожен најбољи
интерес детета и ученика.
Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако постоји
сумња или је утврђено да је директор извршилац дискриминације. У том случају комуникацију
са медијима остварује председник органа управљања.
6) Праћење ефеката предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина,
васпитач, тим за заштиту, психолог и педагог, ако нису чланови тима) ради провере успешности,
даљег планирања заштите и других активности установе. Установа прати понашање учесника у
образовању које је дискриминисано лице и које је извршилац дискриминације, али и оних који
су индиректно били укључени (сведоци).
Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. Ефекте
предузетих мера прате и надлежне службе Министарства.
3. МАТРИЦА ЗА ПРОЦЕНУ НИВОА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Ради предузимања одговарајућих мера и благовременог реаговања на ризике од
дискриминаторног понашања учесника у образовању, сачињава се матрица за процену нивоа
дискриминације, тако што се уочено дискриминаторно понашање сврстава се у један од три
нивоа дискриминаторног понашања, у зависности од:
1. узраст учесника у образовању;
2. интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања;
3. облик и начин дискриминаторног понашања – узнемиравање и понижавајуће поступање;
4. последица дискриминаторног понашања.
Приликом сврставања у ниво дискриминаторног понашања учесника у образовању према
наведеној матрици, место и време извршеног понашања утичу на избор врсте мере и активности
које се предузимају у интервенцији.

Када се дискриминаторно понашање догоди ван простора установе, у било које време, а од
стране учесника у образовању, установа предузима мере појачаног васпитног рада, без вођења
васпитно-дисциплинског поступка. Уколико се дискриминаторно понашање догоди у простору
установе у време образовно-васпитног рада и других активности, предузимају се мере појачаног
васпитног рада, покреће, води и окончава васпитно-дисциплински поступак, у роковима и на
начин утврђен Законом.
3.1. ЕЛЕМЕНТИ МАТРИЦЕ
1) узраст учесника у образовању
Процену тежине облика дискриминације обавља тим за заштиту, полазећи од релација: лице у
односу на друго лице истог или приближног узраста; узрасно старијег лицу према млађем лицу
и групе лица према лицу, односно групи лица, и то:
1) када је понашање учесника у образовању истог или приближног узраста (дете– дете, ученик–
ученик, одрасли–одрасли), као и млађег према старијем, квалификује се као први ниво;
2) када се узрасно старији учесник у образовању понаша дискриминаторно према млађем лицу,
квалификује се као други ниво;
3) када група учесника у образовању дискриминаторно понаша према лицу или другој групи,
квалификује се као трећи ниво.
2) интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања
Када се дискриминаторно понашање понавља или продужено траје у односу на исто лице,
односно лица са сличним или истим личним својствима (раси, боји коже, националној и верској
припадности или етничком пореклу, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији,
имовном стању, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и
инвалидитету) тим за заштиту га квалификује у следећи тежи облик дискриминације.
Поновљена дискриминација, у смислу овог акта, подразумева више пута поновљено понашање
лица или групе лица, односно поступање установе, њених органа или тела које је засновано на
повређивању личних својстава лица или групе лица, а продужена – која се чине у дужем
временском периоду према истом лицу или групи лица.
3) облик и начин дискриминаторног понашања – узнемиравање и понижавајуће поступање
Узнемиравање и понижавајуће поступање јесте изговарање речи, односно слање писаних
порука или предузимање радњи према лицу или групи лица на основу којих се посредно и са
сигурношћу може закључити да вређају њихово достојанство на основу личног својства,
проузрокују осећај понижености, узнемирености или одбачености, шири страх или
непријатељство, односно ствара понижавајуће и увредљиво окружење.
Ако узнемиравање и понижавајуће поступање удружено врши група или се оно понавља,
односно дуже траје, овакво дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација
другог нивоа.
Ако је узнемиравање и понижавајуће поступање изазвало страх или непријатељско,
понижавајуће и увредљиво окружење по дискриминисано лице или је довело до искључивања
или одбацивања лица или групе лица, дискриминаторно понашање квалификује се као
дискриминација трећег нивоа.

4) последица дискриминаторног понашања
Када дискриминаторно понашање доводи или потенцијално може да доведе до угрожавања
физичког, односно психичког здравља учесника у образовању, тим за заштиту га квалификује у
следећи тежи облик дискриминације. Уколико је у интервенцију на понашање укључена
спољашња заштита (здравствена служба, установа социјалне заштите, полиција, Министарство,
надлежна школска управа Министарства, јединица локалне самоуправе, Повереник,
правосудни органи и др.) тим за заштиту га увек квалификује као трећи ниво дискриминације.
Покренут прекршајни или судски поступак, не утиче на предузимање интервентних мера и
активности.
4. ПРИМЕРИ ПОЈЕДИНИХ ТИПИЧНИХ СИТУАЦИЈА ДИСКРИМИНАТОРНОГ
ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У ОБРАЗОВАЊУ
– излагање подсмеху учесника у образовању по основу његове националности;
– омаловажавање учесника у образовању или групе по основу њиховог личног својства;
– имитирање хода, говора, изгледа или било какво друго излагање подсмеху учесника у
образовању са сметњама у развоју или инвалидитетом;
– ословљавање погрдним називима учесника у образовању или групе, запосленог или родитеља
– припадника одређене групе;
– изражавање стереотипа и предрасуда о припадницима одређене групе;
– причање увредљивих и понижавајућих шала и вицева о припадницима одређене групе;
– промовисање родних стереотипа у вези са очекивањима, успесима и достигнућима девојчица
и дечака;
– певање увредљивих и понижавајућих песама о припадницима одређене групе;
– слање увредљивих и понижавајућих порука одређеном лицу или групи лица путем СМС-а,
ММС-а или друштвених мрежа;
– вербално привилеговање припадника већинске групе лица неоправданим и прекомерним
похвалама;
– неоправдано вербално умањивање или снижавање доприноса и успеха припадника
мањинске групе;
– игнорисање и избегавање контаката са учесником образовања због његовог личног својства;
– одбијање да седи у клупи са другим учесником образовања због његовог личног својства;
– омаловажавање родитеља ученика по основу личног својства.

ДИСКРИМИНАТОРНО ПОНАШАЊЕ КАДА ЈЕ ИЗВРШИЛАЦ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ
ИЛИ ТРЕЋЕ ЛИЦЕ У УСТАНОВИ
Стављање у неповољнији положај

Стављање у неповољнији положај је свако поступање којим се лице или група лица због свог
личног својства ставља у неповољнији положај у било којој активности у процесу образовања и
васпитања или у вези са њим.
Примери појединих типичних ситуација стављања у неповољнији положај учесника у
образовању су:
– одбијање уписа учесника у образовању због његовог личног својства;
– фактичко скраћивање или сужавање плана и програма наставе и учења намењено учеснику у
образовању из осетљиве друштвене групе;
– необезбеђивање додатне образовне подршке, односно индивидуализованог рада детету и
ученику коме је таква помоћ потребна;
– неоправдана примена нижих критеријума за оцењивање ученика и одраслих ромске
националности;
– необезбеђивање наставног материјала прилагођеног
инвалидитетом и сметњама у развоју;

учесницима образовања

са

– необезбеђивање исхране детету и ученику прилагођене његовим потребама;
– неукључивање ученика из осетљивих друштвених група у ученичке парламенте и слично;
– изостанак прописаног поступања у случају непохађања припремног предшколског програма,
односно непохађања наставе од стране деце из осетљивих друштвених група и ученика са
инвалидитетом и сметњама у развоју;
– изостављање учесника у образовању из појединих активности у току наставе због његових
личних својстава;
– давање неоправданих погодности учеснику у образовању због личних својстава или
социјалног статуса његових родитеља;
– необавештавање родитеља детета и ученика из осетљиве друштвене групе о родитељском
састанку;
– пропуштање запосленог да реагује у случају сумње на занемаривање учесника у образовању
из осетљиве друштвене групе;
– искључивање деце и ученика из осетљивих група из вршњачких активности у оквиру
слободног времена у установи.

5. ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У
ОБРАЗОВАЊУ
Установа поступа у складу са овим актом увек када је учесник у образовању дискриминисано
лице, извршилац дискриминације, односно сведок.
Сазнање о дискриминаторном понашању у установи може да се добије: опажањем, на основу
сумње или информације да се дискриминација припрема, догађа или се догодила.
Информација може да се добије непосредно – усмено, у писаном облику, коришћењем
дигиталних средстава, поверавањем од самог дискриминисаног учесника у образовању или

посредно – од његовог родитеља, вршњака, запослених, трећих лица као сведока, као и на
основу анонимне пријаве.
Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се дискриминаторно понашање
припрема, догађа или се догодило.
ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНОГ ПРЕМА
УЧЕСНИКУ У ОБРАЗОВАЊУ
Установа поступа у складу са Законом и овим актом када је запослени извршилац
дискриминације, а дискриминисано лице, односно сведок–учесник у образовању.
Сазнање о дискриминаторном понашању запосленог у установи може да се добије: опажањем,
сумњом или информацијом да се дискриминација припрема, догађа или се догодила.
Информација може да се добије непосредно – усмено, у писаном облику, као и на основу
анонимне пријаве, коришћењем дигиталних средстава, поверавањем од самог
дискриминисаног учесника у образовању или посредно – од његовог родитеља, вршњака,
других запослених или трећих лица као сведока.
Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се на основу информације
дискриминаторно понашање запосленог припрема, догађа или се догодило.
Редослед поступања у интервенцији је:
1) Заустављање дискриминаторног понашања је обавеза сваког лица које има сазнање о
дискриминаторном понашању да реагује прекидањем таквог поступања запосленог и
позивањем помоћи.
2) Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности и подршке за учесника у
образовању.
3) Обавештавање и позивање родитеља и информисање васпитача, односно одељењског
старешине одвија се паралелно са заустављањем поступања и смиривањем учесника, са
најминималнијим временским размацима.
4) Подношење пријаве директору установе ради покретања поступка у коме се прикупљају
информације о дискриминаторском поступању запосленог и на основу релевантних чињеница
предузимају мере у складу са Законом. Тим за заштиту предузима мере и активности у односу
на дискриминисано лице, односно лица – учесника у образовању.
5) Консултације тима за заштиту које се одвијају ради прикупља свих релевантних чињеница за
доношење плана заштите од дискриминације и праћењу ефеката мера за учесника у
образовању као дискриминисано лице. Тим за заштиту по потреби обавља консултације са
одговарајућим стручњацима и установама и укључује надлежне службе. Одељењски
старешина, односно васпитач у сарадњи са тимом, информише родитеље и укључује их даље у
васпитни рад или план заштите.
6) Обавештавање Министарства – надлежне школске управе, од стране директора установе у
року од 24 сата од извршеног, односно од сазнања о дискриминаторном понашању запосленог
према учеснику у образовању и на основу релевантних чињеница покреће и води дисциплински
поступак, у складу са Законом.

7) Праћење ефеката предузетих мера заштитних мера према дискриминисаном лицу и сведоку–
учеснику у образовању врши се континуирано.
У случају када дискриминаторно понашање испољава лице која није запослено у установи,
кораци су исти, уз обавезу установе да поднесе притужбу Поверенику. Тим за заштиту може да
предложи план заштите учесника у образовању и активности у вези са едукацијом родитеља,
односног трећег лица које није запослено у установи.
Уколико се сумња у дискриминаторно поступање директора, та сумња се пријављује
Министарству. Просветна инспекција самостално, а ако је потребно у сарадњи са просветним
саветником, утврђује чињенице о поступању установе и њених органа о обезбеђивању заштите
учесника у образовању и запослених од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, као и од понашања које вређа углед, част и достојанство, а у складу са Законом,
посебним законом, Правилником, Правилником о Протоколу и овим актом. О утврђеним
чињеницама, односно наложеним мерама и роковима за отклањање неправилности и
недостатака, просветни инспектор обавештава орган управљања установе и министра. Уколико
постоји сумња да је учињено кривично дело, привредни преступ или прекршај, односно да је
повређена забрана дискриминације, насиља злостављања и занемаривања, просветни
инспектор подноси пријаву, односно захтев надлежном органу.

НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ
Школа је дужна да интервенише када постоји сумњаа да ученик трпи насиље, без обзира на
околности. У школи се реагује на насиље, злостављање и занемаривање када се оно дешава или
се догодило између:
• ученика (вршњачко насиље)
• запосленог и ученика
• родитеља и ученика
• родитеља и запосленог
• трећег лица према ученику, родитељу или запосленом
Како би се уједначило поступање у ситуацијама насиља, насиље је подељено у три нивоа. Прва
два нивоа спадају у лакше повреде обавезе ученика, док трећи ниво насиља спада у теже
повреде обавезе ученика. На одређивање повреде обавеза може да утиче и понављањер
насиља, као и последица по ученика, или друго лице које трпи насиље. У табелама су дати нивои
и врсте насиља, као и интервентне активности у одговору на насиље.
ПРВИ НИВО – ове облике насиља решава самостално наставник – одељењски старешина у
оквиру саветодавног рада са ученицима, групом и/или одељењем. Одељењски стрешина
предузима активности у сарадњи са родитељем ученика који чини насиље, као и са родитељем
ученика који трпи насиље. У случају да рад одељењског старешине није делотворан, ако се
насиље првог нивоа понавља, или је насиље првог нивоа групе према појединцу, у рад са
ученицима се укључује педагог и тим за заштиту од насиља. Изјаву о насиљу ученик даје
директору уз присуство педагога и родитеља. Одељењски старешина бележи насиље на овом
нивоу у портфолио ученика и прати ефекте предузетих мера.

Физичко
насиље

Психичко
насиље

Социјално
насиље

Сексуално
насиље

Насиље
злоупотребом
информационих
технологија
Лупање чврга, Исмејавање,
Добацивање,
Добацивање,
Узнемиравајуће
гурање,
омаловажавање, подсмевање,
псовање,
„зивкање“,
штипање,
оговарање,
игнорисање,
ласцивни
слање
гађање,
вређање,
искључивање из коментари,
узнемиравајућих
уједање,
ругање,
групе
или ширење прича, порука СМС-ом,
чупање,
називање
фаворизовање на етикетирање,
ММС-ом, путем
саплитање,
погрдним
основу
сексуално
веб сајта...
шутирање,
именима,
социјалног
додиривање,
прљање,
псовање,
статуса,
гестикулација....
уништавање
етикетирање,
националности,
ствари
имитирање,
верске
„прозивање“....
припадности,
насилно
дисциплиновање,
ширење
гласина....
ДРУГИ НИВО – у решавању ових облика насиља одељењски старешина предузима активности у
сарадњи са педагогом, тимом за заштиту од насиља, директором школе уз обавезно
укључивање родитеља. Уколико предузете активности нису делотворне, директор ће покренути
васпитно – дисциплински поступак и изрећи меру у складу са Законом. Закон предвиђа
одговорност родитеља за поступке ученика. Изјаву о насиљу ученик даје директору уз присуство
педагога и родитеља. На овом нивоу целокупну евиденцију води тим, а чува је педагог, или
други запослени ако тако одлучи директор.
Физичко
насиље

Психичко
насиље

Социјално
насиље

Сексуално
насиље

Шамарање,
ударање,
гажење, цепање
одела,
затварање,
пљување,
отимање и
уништавање
имовине,
измицање
столице, чупање
за уши и косу..

Уцењивање,
претње,
неправедно
кажњавање,
забрана
комуницирања,
искључивање,
одбацивање,
манипулисање...

Сплеткарење,
игнорисање,
неукључивање,
неприхватање,
манипулисање,
експлоатација,
национализам...

Сексуално
додиривање,
показивање
порнографског
материјала,
показивање
интимних
делова тела,
свлачење...

Насиље
злоупотребом
информационих
технологија
Огласи, клипови,
блогови,
злоупотреба
форума и
четовања,
снимање
ккамером
појединаца
против њихове
воље, снимање
камером
насилних сцена,
дистрибуирање
снимака и
слика....

ТРЕЋИ НИВО – активности предузима директор школе са тимом за заштиту од насиља, уз
обавезно ангажовање родитеља ученика. У трећем нивоу насиља, школа укључује спољашњу
заштитну мрежу – полицију, центар за социјални рад, здравствену установу. Уколико тим утврди
да присуство родитеља није у најбољем интересу за ученика, директор школе ће обавестити
центар за социјални рад и полицију. На овом нивоу је обавезан васпитни рад у складу са
потребама ученика, покретање васпитно – дисциплинског поступка и изрицање мера у складу
са Законом. Директор школе покреће васпитно – дисциплински поступак и изриче мере.
Родитељи су одговорни за понашање ученика и сносе последице у складу са Законом. Уколико
је у рад са ученицима укључена друга установа, школа са том установом усклађује активности.
Изјаву о насиљу ученик даје директору уз присуство педагога и родитеља. На овом нивоу
целокупну евиденцију води тим, а чува је педагог, или други запослени ако тако одлучи
директор.
Физичко
насиље

Психичко
насиље

Социјално насиље

Сексуално
насиље

Туча, дављење,
бацање,
проузроковање
опекотина и
других повреда,
ускраћивање
хране и сна,
излагање
ниским
температурама,
напад
оружјем...

Застрашивање,
уцењивање,
рекетирање,
ограничавање
кретања,
навођење на
коришћење
психоактивних
супстанци,
укљућивање у
секте,
занемаривање

Претње, изолација,
одбацивање, терор
групе над
појединцемгрупом,
дискриминација,
организовање
затворених група
(кланова),
национализам,
расизам....

Завођење од
стране
одраслих,
подвођење,
злоупотреба
положаја,
навођење,
изнуђивање и
принуда на
сексуални чин,
инцест...

Насиље
злоупотребом
информационих
технологија
Снимање
насилних сцена,
дистрибуирање
снимака и слика,
дечија
порнографија

Уколико постоји сумња на насиље у породици, директор школе обавештава центар за социјални
рад и полицију, који поступају у складу са законским одредбама. Уколико постоји сумња да
понашање ученика има елементе прекршајног или кривичног дела, директор школе обавештава
полицију и родитеље ученика.
Уколико је починилац насиља над учеником треће лице, директор обавештава родитеље
ученика, полицију и центар за социјални рад. Уколико је запослени починилац насиља према
ученику, директор предузима мере према запосленом у складу са Законом, а према ученику
мере заштите. Уколико се насиље дешава између одраслих (запослени, родитељи, трећа лица)
директор предузима мере у складу са Законом.
Уколико је је ученик починилац насиља над запосленим, директор обавештава родитеља, а у
зависности од случаја и полицију и центар за социјални рад. Директор у овом случају покреће
васпитно – дисциплински поступак и изриче мере у сладу са Законом.
РЕДОСЛЕД ПОСТУПАЊА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ
(НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ):
1. Провера сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања – прикупљање
информација о могућем насиљу, злостављању и занемаривању. У случају да је сумња

неоснована, прати се понашање учесника. Уколико је сумња потврђена, директор и тим за
заштиту од насиља предузимају мере и активности у складу са Програмом.
2. Заустављање насиља и злостављања, смиривање ситуације – обавеза је СВИХ запослених у
школи, посебно дежурних наставника. Запослени су дужни да прекину насиље. Уколико
процене да је ситуација високо ризична, потражиће помоћ од других запослених.
3. Обавештавање родитеља ученика – одмах по зауствљању насиља. У случају повреда, дежурни
наставник или други запослени ће обезбедити лекарску помоћ. Одељењски старешина или
дежурни наставник у његовом одсуству ће обавестити родитеља ученика, уколико је то у
интересу ученика.
4. Косултације у установи – процена нивоа насиља, разјашњавања околности, прикупљање и
анализирање чињеница. Водећу улогу предузима тим за заштиту од насиља, а могу се укључити
одељењски старешина, педагог, дежурни наставник, директор. Уколко у школи постоји проблем
у планирању активности, контактираће се Школска управа Ваљево.
5. Мере и активности – предузимају се за све нивое насиља. Оперативни план заштите се
сачињава за ситуације насиља другог и трећег нивоа за све учеснике насиља. План заштите
садржи активности: појачан васпитни рад, рад са родитељима ученика, рад у одељењској
заједници, укључивање органа школе по потреби, начине рада са свим учесницима насиља, са
временском динамиком. План рада израђује тим са педагогом, директором, одељењским
старешином и родитељем ученика, а по потреби и са другим надлежним институцијама. За
трећи ниво насиља, директор обавештава Школску управу Ваљево.
6. Праћење ефеката предузетих мера и активности – провера успешности плана заштите. Школа
прати понашање свих учесника насиља. Прати се укљученост родитеља и других надлежних
органа, ако су они укључени у случај.
Начини праћења, вредновања и извештавања органа школе о оставривању програма
заштите
Тим за безбедност евидентира пријаве случајева насиља, појачаног васпитног рада, изреченим
мерама преко образаца, који су усвојени на седници тима или прописани од стране МПНТР
(трећи ниво). У записницима са седница тима, износе се прикупљене чињенице о свакој пријави
насиља. Тим подноси извештај о раду на крају календарске године и ккрају наставне године који
садржи анализу случајева насиља, остварене мере превенције насиља, број дисциплинских и
васпитно – дисциплинских поступака покренутих у току полугодишта, начин остваривања
сарадње са родитељима ученика, стручно усавршавање на тему насиља. Тим подноси извештај
полугодишње, Наставничком већу и Савету родитеља на разматрање и Школском одбору на
усвајање.
Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања
У школи је формиран тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. Чланови тима
су: Дарко Радовановић (директор школе), Тања Бабејић (стручни сарадник – психолог), Зоран
Јоњић (секретар школе – правник), Владимир Милосављевић (наставник) и Милица Обреновић
(наставник).
Повремени чланови тима су представници Ученичког парламента и Савета родитеља.
Задаци тима су:

1) Тим планира, организује и управља активностима у установи на превенцији и нитервенцији
на насиље
2) Едукација и обука о превенцији и заштити од насиља
3) Уочавање и предузимање активности у случајевима насиља у школи
4) Укључивање родитеља у превентивне и интервентне активности
5) Комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, СУП, Дом здравља, итд.)
6) Води и чува документацију везану за насиље (директор задужује одговорно лице за чување
документације)
7) Извештава Школски одбор о свом раду
Чланови тима на почетку школске године, могу да дају предлог директору школе за формирање
Вршњачког тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. Чланови вршњачког тима
могу бити по два ученика из сваког одељења старијих разреда. Вршњачки тим би се првенствено
бавио превентивним активностима и информисањем ученика о начинима реаговања на сваку
врсту насиља.
КАКО БИ ОДГОВОРНОСТ СВИХ УЧЕСНИКА У РАДУ ШКОЛЕ У СИТУАЦИЈАМА НАСИЉА БИЛА ЈАСНА,
У ТАБЕЛИ СУ ДАТИ ЈАСНО ДЕФИНИСАНИ ЗАДАЦИ:
У СИТУАЦИЈАМА КАДА ЈЕ УЧЕНИК ПОЧИНИЛАЦ НАСИЉА
Улога ученика
Ученик над којим се врши насиље пријављује случај
дежурном наставнику, одељењском старешини или
педагогу Ученик који посматра насиље, тражи помоћ од
дежурног наставника или одељењског стрешине
Улога дежурног наставника
Дежурни наставник је одговоран за: -праћење
понашања ученика током одмора, док траје смена спречавање или заустављање насиља уколико га уочи и
осигуравање безбедности свих учесника -пријаву
насиља одељењском старешини и тиму за заштиту од
насиља
Улога предметног наставника
Наставник је дужан да одржи ред на часу током трајања
наставе и спречи насиље током трајања часа Наставник
пријављује насиље одељењском старешини и тиму за
заштиту од насиља
Улога одељењског старешине
Одељењски старешина спречава и прекида насиље и
едвидентира случај у портфолио ученика Одељењски
старешина обавља разговор са ученицима (и/или
одељењем) и обавештава родитеље ученика (по
потреби укључује педагога у рад са учеником) Прати и
евидентира понашање ученика, као и предузете мере
Пријављује насиље другог и трећег нивоа тиму за
заштиту од насиља
Улога психолога
Прекида насиље ако га уочи и обавештава одељењског
старешину и тим за заштиту од насиља (по потреби)
Обавља разговор са ученицима и родитељима ученика
учесника насиља у сарадњи са одељењским
старешином По потреби упућује ученике и родитеље на
друге институције

Улога тима за заштиту од насиља
Улога директора

Процењује ниво пријављеног насиља и предлаже мере
Укључује се у рад са ученицима учесницима насиља
Сарађује са родитељима, одељењским старешином,
педагогом у ситуацијама насиља У сарадњи са другим
запосленима, одређује ниво насиља и по потреби
обавештава МУП и центар за социјални рад

У СИТУАЦИЈАМА КАДА ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ПОЧИНИЛАЦ НАСИЉА
Улога ученика
Ученик пријављује случај дежурном наставнику,
одељењском старешини или директору
Улога дежурног наставника
Дежурни наставник прекида насиље ако је у току
Дежурни наставник пријављује случај директору школе
Улога предметног наставника
Наставник прекида насиље ако је у току Наставник
пријављује случај директору школе
Улога одељењског старешине
Одељењски старешина обавља разговор са ученицима
(и/или одељењем) и обавештава родитеље ученика (по
потреби укључује педагога у рад са учеником)
Улога психолога
Обавља разговор са ученицима и родитељима ученика
у сарадњи са одељењским старешином По потреби
упућује ученике и родитеље на друге институције
Улога тима за заштиту од насиља
Пријављује случај директору Прикупља информације
везане за случај Води евиденцију о датој ситуацији и
предузетим мерама
Улога директора
Обавља разговор са запосленим Обавља консултације
са тимом за заштиту од насиља Предузима мере у
складу са Законом
У СИТУАЦИЈАМА КАДА ЈЕ РОДИТЕЉ ПОЧИНИЛАЦ НАСИЉА
Ученик пријављује случај дежурном наставнику,
одељењском старешини или директору
Улога дежурног наставника
Дежурни наставник прекида насиље ако је у току
Дежурни наставник пријављује случај директору школе
и тиму за заштиту од насиља
Улога предметног наставника
Наставник прекида насиље ако је у току Наставник
пријављује случај директору школе
Улога одељењског старешине
Одељењски старешина прати понашање ученика, које
може бити показатељ да је жртва насиља Одељењски
старешина обавља разговор са ученицима (и/или
одељењем) и обавештава родитеље ученика, уколико је
то у интересу ученика (по потреби укључује педагога у
рад са учеником)
Улога психолога
Обавља разговор са ученицима и родитељима ученика
у сарадњи са одељењским старешином
Улога тима за заштиту од насиља
Пријављује случај директору Прикупља информације
везане за случај и процењује ниво ризика Води
евиденцију о датој ситуацији и предузетим мерама
Улога директора
Обавештава
надлежне
институције
Обавља
консултације са тимом за заштиту од насиља у процени
ризика
Улога ученика

VI ДОКУМЕНТАЦИЈА, АНАЛИЗА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности установа:
1) прати остваривање програма заштите установе (образац 3а);
2) евидентира све случајеве дискриминације у установи (образац 3б);
3) прати остваривање конкретних планова заштите (образац 3в);
4) анализира стање и извештава (образац 3г).
О случајевима дискриминације тим за заштиту води педагошку документацију и евидентира
податке о дискриминисаним лицима, извршиоцима дискриминације, догађају, предузетим
радњама и др. Педагошку документацију води, чува и анализира за потребе установе психолог
или педагог, а изузетно, други члан тима за заштиту кога је одредио директор. Тим за заштиту
сачињава извештај два пута годишње, који директор доставља органу управљања, савету
родитеља и ученичком парламенту.
Извештај о остваривању програма заштите саставни је део годишњег извештаја о раду установе
и доставља се Министарству – односно надлежној школској управи. Извештај обавезно садржи:
анализу ефеката превентивних мера и активности и резултате самовредновања у овој области,
број и врсту случајева дискриминације, предузете интервентне мере и активности, као и њихове
ефекте.
Овлашћено лице у установи које има обавезу да ажурира податке о дискриминацији је
координатор Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања.
Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима учесника у образовању у
складу да прописима којима се уређује заштита података о личности.
На основу анализа стања, праћења дискриминације, вредновања квалитета и ефикасности
предузетих мера и активности у области превенције и интервенције, установа дефинише даљу
политику заштите од дискриминације учесника у образовању, родитеља, запослених и трећих
лица.

Образац 3.1.А- ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УСТАНОВЕ
ЗА ПЕРИОД: _________________________
НАЗИВ
АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗОВАНА
АКТИВНОСТ

НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНА
АКТИВНОСТ

НИЈЕ
ПЛАНИРАНА, А
ЈЕСТЕ
РЕАЛИЗОВАНА
АКТИВНОСТ

НАПОМЕНА

Образац 3.1.Б- СЛУЧАЈЕВИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У УСТАНОВИ
ЗА ПЕРИОД: _________________________
РЕДНИ
БРОЈ

ИМЕ ОСОБЕ КОЈА
ИМЕ СВЕДОКА
ИМЕ ОСОБЕ КОЈА
ПРЕДУЗЕТЕ
ЈЕ УЧИНИЛА
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЈЕ ДОЖИВЕЛА
МЕРЕ
ДИСКРИМИНАЦИЈУ
ДИСКРИМИНАЦИЈУ

Образац 3.2.Б- СЛУЧАЈЕВИ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У УСТАНОВИ
ЗА ПЕРИОД: _________________________
РЕДНИ БРОЈ

ИМЕ ОСОБЕ
КОЈА ЈЕ
УЧИНИЛА
НАСИЉЕ,
ЗЛОСТАВЉАЊЕ
ИЛИ
ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ИМЕ СВЕДОКА
НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА
ИЛИ
ЗАНЕМАРИВАЊА

ИМЕ ОСОБЕ
ПРЕДУЗЕТЕ
КОЈА ЈЕ
МЕРЕ
ДОЖИВЕЛА
НАСИЉЕ,
ЗЛОСТАВЉАЊЕ
ИЛИ
ЗАНЕМАРИВАЊЕ

Образац 3.1.В- РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ
ЗА ПЕРИОД: _________________________
БРОЈ УРАЂЕНИХ
ПЛАНОВА

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ
ПЛАНОВА

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАПОМЕНА

Образац 3.1.Г- ИЗВЕШТАЈ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД: _________________________
ИЗВЕШТАЈ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ
УКУПАН БРОЈ
ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ
БРОЈ ПРИЈАВА
БРОЈ ПРИЈАВА
ПОДНЕТИХ
ПОДНЕТИХ
ПОВЕРЕНИКУ
ТУЖИЛАШТВУ

ВРСТЕ/ОБЛИЦИ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈА СУ ТРПЕЛА ДИСКРИМИНАЦИЈУ
БРОЈ ЛИЦА
ПРОЦЕЊЕНИ НИВО ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ФУНКЦИЈА У
ИЗЛОЖЕНИХ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
ДИСКРИМИНАЦИЈИ
ПРОЦЕСУ
ДИСЦИПЛИНСКЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ
БРОЈ
БРОЈ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ
ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ
ДИСЦИПЛИНСКИХ
ПОСТУПАКА
ПОСТУПАКА

БРОЈ ПРЕВЕНТИВНИХ
АКТИВНОСТИ

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
ВРСТА
АКТИВНОСТИ КОЈЕ
ПРЕВЕНТИВНИХ
СУ ДАЛЕ НАЈБОЉЕ
АКТИВНОСТИ
РЕЗУЛТАТЕ

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ
ДАЛЕ НАЈСЛАБИЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
СТЕПЕН
СТЕПЕН
НАЗИВ УСТАНОВА
АКТИВНОСТИ У КОЈЕ СУ
УКЉУЧЕНОСТИ
УКЉУЧЕНОСТИ
БИЛИ УКЉУЧЕНИ
РОДИТЕЉА
ДРУГИХ УСТАНОВА

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ ВАН
УСТАНОВЕ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
СТРУЧНО
НИЈЕ
УСАВРШАВАЊЕ У
РЕАЛИЗОВАНО
УСТАНОВИ

РЕАЛИЗОВАНО,А НИЈЕ
ПЛАНИРАНО

Образац 3.2.Г- ИЗВЕШТАЈ О НАСИЉУ
ЗА ПЕРИОД: _________________________
ИЗВЕШТАЈ О НАСИЉУ
УКУПАН БРОЈ
ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ
БРОЈ ПРИЈАВА
БРОЈ ПРИЈАВА
ПОДНЕТИХ
ПОДНЕТИХ
ПОВЕРЕНИКУ
ТУЖИЛАШТВУ

ВРСТЕ/ОБЛИЦИ НАСИЉА

ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈА СУ ТРПЕЛА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ ИЛИ ЗАНЕМАРИВАЊЕ
БРОЈ ЛИЦА
ПРОЦЕЊЕНИ НИВО НАСИЉА,
ФУНКЦИЈА У
ИЗЛОЖЕНИХ
ЗЛОСТАВЉАЊА ИЛИ ЗАНЕМАРИВАЊА
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
НАСИЉУ,
ПРОЦЕСУ
ЗЛОСТАВЉАЊУ ИЛИ
ЗАНЕМАРИВАЊУ
ДИСЦИПЛИНСКЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ
БРОЈ
БРОЈ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ
ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ
ДИСЦИПЛИНСКИХ
ПОСТУПАКА
ПОСТУПАКА

БРОЈ ПРЕВЕНТИВНИХ
АКТИВНОСТИ

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
ВРСТА
АКТИВНОСТИ КОЈЕ
ПРЕВЕНТИВНИХ
СУ ДАЛЕ НАЈБОЉЕ
АКТИВНОСТИ
РЕЗУЛТАТЕ

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ
ДАЛЕ НАЈСЛАБИЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
СТЕПЕН
СТЕПЕН
НАЗИВ УСТАНОВА
АКТИВНОСТИ У КОЈЕ СУ
УКЉУЧЕНОСТИ
УКЉУЧЕНОСТИ
БИЛИ УКЉУЧЕНИ
РОДИТЕЉА
ДРУГИХ УСТАНОВА

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ ВАН
УСТАНОВЕ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
СТРУЧНО
НИЈЕ
УСАВРШАВАЊЕ У
РЕАЛИЗОВАНО
УСТАНОВИ

РЕАЛИЗОВАНО,А НИЈЕ
ПЛАНИРАНО

Политехничка школа Пожаревац

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА
Бављење физичком активношћу и спортом спада у основна људска права и доприноси развоју
личности и стицању одређених друштвених вештина. Оно може утицати на побољшање физичког
здравља, а такође утиче и на психо-социјални развој и овладавање вештинама и вредностима као
што су: сарадња, поштовање правила, поштовање других, способност решавања проблема, поштење
(фер-плеј), самопоуздање, смелост, самопоштовање, толеранција, тимска игра, дисциплина,
социјализација и солидарност. Бављење спортом представља и важно средство превенције ризичних
понашања младих, који се услед недостатка позитивних узора, недостатка самодисциплине или
досаде, окрећу пороцима попут пушења, злоупотребе алкохола и дрога, или малолетничкој
деликвенцији. Због свега овога, веома је битно да се деци стално указује на значај бављења
физичком активношћу и спортом, а велику улогу у томе има и школа.
Ученици велики део времена проведу у школи, похађају школу скоро девет месеци у току године и у
том периоду проведу у школи по неколико сати дневно. Школе располажу одговарајућим простором
и опремом и обезбеђују све предуслове за бављење физичком активношћу и спортом. Бављење
физичком активношћу и спортом се у нашој школи пре свега остварује на часовима физичког
васпитања. Физичко васпитање је обавезно за све ученике и има значајну улогу у процесу
образовања и васпитања. Позиција физичког васпитања у школи у нашој земљи је у највећој мери
законски дефинисана и унифицирана. Упоређивање са постојећим решењима у Европској унији
показује да школски систем у Србији не заостаје за актуелном праксом у Европи. Као и у Европској
унији, физичко васпитање је у Србији, према заступљености у наставном плану, на трећем месту,
одмах иза матерњег језика и математике. Физичко васпитање омогућава ученицима да стекну
основне моторичке вештине и неопходна знања, формирају позитивне ставове према физичкој
активности и спорту.
Свим ученицима је такође омогућено да се баве школским спортом и путем великог броја
ваннаставних активности везаних за спорт.
У нашој школи постоје секције за фудбал, кошарку, одбојку, рукомет, стони тенис, шах, атлетику,
гимнастику и пливање. Сви ученици могу да се прикључе било којој секцији а најбољи од њих
представљају нашу школу на међушколским градским такмичењима, а у случају доброг пласмана и
на окружним и републичким такмичењима.
Школа сваке године организује школске турнире у фудбалу, кошарци, одбојци, стоном тенису а
понекад и у шаху, на којима се одељења такмиче међу собом. На овим турнирима често учествује и
екипа састављена од професора, који на тај начин желе личним примером да мотивишу ученике да
се баве спортом.
У оквиру прославе Дана школе организују се и међушколски турнири у одбојци за ученике средњих
школа.
Организују се и међушколски турнири у фудбалу за ученике осмих разреда основних школа, у циљу
промовисања наше школе.
Сваке године се одржавају пролећни и јесењи кросеви за ученике наше школе у оквиру
манифестације Крос РТС-а. На тим кросевима учествују скоро сви ученици наше школе.
Сваке године се наша школа прикључује међународној спортско рекреативној манифестацији
Светски дан изазова, у оквиру које се сви ученици наше школе баве неким видом рекреације и
физичком активношћу.
За реализацију свих ових активности су на првом месту задужени наставници физичког васпитања у
нашој школи, али им у томе помажу и остали запослени.
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Школски спорт је неопходно прилагодити развојним потребама деце, њиховим интересовањима и
могућностима, и предузимањем инклузивних стратегија омогућити свим ученицима да доживе
успех. Бављење школским спортом треба да буде забавно, пријатно искуство, које укључује игру,
дружење, узајамно помагање и уважавање, и напредовање у складу са могућностима. Школски спорт
треба да промовише пре свега активно учествовање ученика, где је најважније само бављење
спортом, напор који се улаже и задовољство оствареним напретком а на другом месту треба да буду
резултати и освојене медаље.
Ученицима који остварују најбоље резултате је омогућено учествовање на такмичењима, и код њих
треба развијати здрав такмичарски дух који подразумева уважавање и поштовање противника. Наша
школа остварује добру сарадњу и са клубовима у којима тренирају наши ученици који имају
предиспозиције да постану одлични спортисти.
Циљ свих активности у оквиру програма школског спорта је мотивисање што већег броја ученика да
се баве физичком активношћу и спортом, како у школи тако и ван ње. Такође је циљ формирање
интересовања за бављење спортским или рекреативним активностима током читавог живота чиме се
промовише здрав начин живота.
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

Школа са локалном самоуправом сарађује развијајући партнерске односе и сарадњу.
Непосредан утицај локална самоуправа, осим преко финансирања материјалних трошкова
школе, остварује преко своја три представника у Школском одбору. Они учествују у дикусији и
усвајању свих школских докумената и доношењу свих одлука.
Школа прати и активно учествује у дешавањима у локалној заједници. Школа заједно са
представницима локалне заједнице и социјалним партнерима планира садржаје и начин
сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развој школе.
Аспекти сарадње са локалном заједницом се огледају кроз:









Унапређење материјално – техничке опремљености школе.
Укључивање ученика у спортска и културна дешавања у локалној заједници.
Учешће ученика у разним хуманитарним акцијама које се спроводе.
Стварање безбедног окружења у коме ученици бораве и раде.
Каријерно вођење ученика.
Превенцију болести зависности и малолетничке деликвенције.
Социјални развој ученика.
Унапређење образовно – васпитног рада школе.

Институције са којима школа сарађује су:
























Градска управа;
Школска управа Пожаревац;
Основне и средње школе;
Висока школа струковних студија Пожаревац;
Народна библиотека “Илија М. Петровић”;
Галерија Милене Павловић Барили;
Галерија савремене уметности Пожаревац;
Историјски архив Пожаревац;
Друштво инжењера и техничара Пожаревац;
Центар за културу Пожаревац;
Културно спортски центар Костолац;
Спортско рекреативни центар Пожаревац;
Културно-просветна заједница Пожаревца;
Спортски савез Пожаревца;
ПУ Пожаревац;
Агенција за безбедност саобраћаја Србије;
Савет за безбедност саобраћаја Пожаревца;
Црвени крст;
Дом здравља;
Национална служба за запошљавање;
ЈАЗАС;
Центар за социјални рад;
Локални медији.
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Користећи подршку локалне самоуправе за своје активности, школа истовремно пружа подршку
развоју културе, спорта и грађанских иницијатива у својој локалној средини доприносећи
унапређењу квалитета живота за све грађане.
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Сарадња са породицом остварује се путем следећих активности:










родитељских састанака ( индивидуалних, одељенских, разредних, генерацијских и
општих, који се одржавају по планираној динамици и према актуалној потреби);
индивидуалних контаката наставника, стручних сарадника, директора и др.
запослених, у складу с потребама;
информативних и едукативних активности усмерених ка подизању опште културе
родитеља, ка подизању њихових васпитних компетенција ( нпр. трибине ,
интерактивне радионице...);
активности Савета родитеља школе, као и посебних Комисија савета, које третирају
, по процени родитеља, најзначајнија питања из живота и рада школе;
снимања потреба и интересовања родитеља ( и њихове деце) у вези са изборном
наставом, ваннаставним активностима у школи...;
снимања задовољства родитеља оствареном сарадњом са школом, уважавања
њихових предлога за унапређивање те сарадње;
сарадње у оквиру тимова за додатну подршку у образовању ;
сарадње са представницима родитеља који учествују у раду школског органа
управљања;
друге активности и акције у које се школа укључује, пратећи потребе ученика и
њихових породица (нпр.хуманитарне акције у ситуацијама акцидентних криза,...)

Кроз напред наведене активности остварује се:







међусобно информисање о здрављу, психофизичком и социјалном развоју
ученика,учењу,понашању, ваннаставним активностима, условима живота и рада
у породици и школи;
сарадња у циљу унапређивања свих облика васпитно-образовног рада: редовне
наставе, слободних активности, пружања додатне подршке у образовању
конкретним ученицма, професионалне оријентације, екскурзија, ДКР и осталих
акција у средини у којој школа ради;
укључивање родитеља у обезбеђивању услова за што успешнији рад школе у
целини;
сарадња стручних сарадника школе и родитеља у вези подршке и стручне помоћи
код превазилажења развојних и ситуационих проблема и потешкоћа код деце,
сарадња у циљу подизања васпитних компентенција родитеља и породице
ученика.

Сарадња са родитељима се остварује непосредно, кроз индивидуалне и групне
разговоре, родитељске састанке и посредно, кроз Савет родитеља. Са родитељима сарађују
сви запослени који су укључени у одбразовно – васпитни рад (одељенске старешине,
наставници, школски психолог, секретар и директор). Непосредна сарадња може бити
индивидуална и групна. Индивидуално сарађују са родитељима: одељенски старешина,
стручни сарадници, наставници, директор школе и други учесници у васпитно-образовном
процесу о питањима значајним за поједине ученике, родитеље, наставнике и одељењског
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старешину. Групна сарадња одвија се у оквиру: родитељских састанака, трибине за
родитеље, савета родитеља, школе, састанака родитеља ученика о специфичним
проблемима на нивоу саветодавног рада. Родитеља информише одељенски старешина.
План садржаја рада на родитељским састанцима чини саставни део Годишњег плана рада.
Посредна сарадња школе и родитеља одвија се преко делегата родитеља у органу
управљања школе, савету родитеља, као и у оквиру свих других облика сарадње школе са
средином.
Савет родитеља:












предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор
предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге
тимове школе;
предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно – васпитног
рада;
учествује у самовредновању квалитета рада школе сваке године по појединим
областима, а сваке четврте или пете године у целини;
разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана,
годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и
самовредновању;
учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора
уџбеника;
разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге,
као и средстава од проширене делатности, од донација и средстава ученика;
разматра услове за рад ученика, услове за рад школе, услове за одрастање и
учење;
учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за
време боравка у школи и свих активности које организује школа;
даје сагласност на програм и организовање екскурзија и других ваннаставних
активности, и разматра извештај о њиховом остваривању;
разматра и друга питања утврђена Законом и Статутом.

План рада Савета родитеља је саставни део Годишњег плана рада. Информисање
чланова Савета родитеља врши се и посредно, објављиванем одговарајућих информација
на огласној табли школе, на веб сајту и путем поште. Ради праћења успешности сарадње,
школа унутар процеса самовредновања организује анкетирање родитеља у циљу
утврђивања њиховог задовољства сарадњом и активностима школе. Анкетирање се обавља
анонимно како би било објективно. Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као
резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку самовредновања квалитета рада школе.
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ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА
Екскурзија је факултативна ваннаставна активност која се остварује ван школе.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној
средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са
делатношћу школе.
Школа планира извођење излета и екскурзија, на начин и под условима утврђеним
Правилником о наставном плану и програму образовања и васпитања. План излета и
екскурзија саставни је део годишњег плана рада школе. Приликом извођења излета и
екскурзија води се рачуна о свим видовима заштите и безбедности ученика. Одељенска
и стручна већа школе предлажу програм екскурзије, који достављају наставничком
већу, ради разматрања и доношења.
Програм екскурзије садржи образовно-васпитне циљеве и задатке, садржаје којима се
постављени циљеви остварују, планира се број ученика, носиоце предвиђених садржаја
и активности, трајање, путне правце, техничку организацију и начин финансирања.
Планиране су екскурзије за 1. 2. 3. и 4. разред. Прве три године иду на екскурзију у
земљи, а матуранти у иностранству.
Излети се планирају на почетку школске године, једнодневни су, реализују се у оквиру
наше земље, а имају за циљ обогаћивања знања и разумевања природних и друштвених
појава, уметничких дела, развијање склоности према науци, култури и уметности.
Излети су усклађени са наставним планом и програмом образовања за обавезне и
изборне предмете и омогућавају непосредно искуство из кога се најефикасније и
најефектније учи.
Образовно-васпитни циљеви екскурзија и излета је упознавање са географским
местима, насељима, пределима, културно-историјским споменицима, географским и
економским објектима, културним наслеђем и привредним достигнућима према
програму екскурзија. Циљ сваке екскурзије је и повезивање стеченог знања и искуства
са искуством из праксе, развијање свести, информисаности и заинтересованости
ученика за одређен проблем, као и подизање нивоа стручности и опште културе
ученика. Такође, циљ екскурзије је унапређење комуникативности, социјалне зрелости
временско-просторне оријентације ученика.
Задаци екскурзије су:
-

Проучавање објеката и феномена у природи
Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима.
Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика.
Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
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-

-

Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским
вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним
односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота
Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја
Савлађивање и продубљивање дела наставног програма непосредним
упознавањем садржаја наставних предмета
Упознавање урбаног простора и природног амбијента у одредишту и на
пропутовању
Развијање особина хуманизма, патриотизма, друштвености, другарства,
одговорности, самосталности и поштења
Развијање способности за уочавање, разумевање, процењивање, доживљавање и
изражавање лепог
Унапређења међуличних односа
Подстицање развоја својстава личности која су важна за друштвени живот
Бављење различитим професијама
Рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду
и спортске активности

Програм екскурзије садржи:
-

Образовно-васпитне циљеве и задатке
Садржаје којима се постављени циљеви остварују
Планирани број ученика
Носиоце предвиђених садржаја и активности
Време трајања екскурзије
Путне правце
Техничку организацију
Начин финансирања

Екскурзија може да траје:




За ученике првог разреда – до три наставма дана
За ученике другог разреда – до три наставна дана
За ученике трећег и четвртог разреда – до пет наставних дана.

Велики број је оних који учествују у организовању и извођењу излета и екскурзија.
Ученици се изјашњавају о могућим дестинацијама за извођење екскурзије. Стручна и
одељенска већа утврђују предлог програма екскурзије. Ученички парламент разматра
предлог програма екскурзије. Наставничко веће разматра и доноси програм екскурзије.
Савет родитеља разматра и даје сагласност на програм екскурзије. Састају се директор
и одељенске старешине где се упознаје са програмом екскурзије. Одређује се стручни
вођа пута, који ће спровести програм екскурзије. Родитељи присуствују састанку и дају
писмену сагласност за учешће свог детета на екскурзији. Комисија школе припрема
оглас, отвара и разматра понуде и врши избор понуђача. Савет родитеља доноси одлуку
о висини дневница. Директор закључује уговор са агенцијом, издаје путни налог
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запосленима који путују, сазива заједнички састанак свих учесника који путују и
њихових родитеља, обавештава орган унутрашњих послова најкасније 48 сати пре
почека путовања. Родитељи достављају здравствени лист ученика. Стручни вођа
испред агенције води екскурзију по плану и програму. Стручни вођа пута пише
извештај који разматрају ученици, ученички парламент, наставничко веће и савет
родитеља.
Приликом извођења излета и екскурзија максимална пажња мора бити посвећена свим
видовима заштите и безбедности ученика.
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ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе,
родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање
безбедности и здравља на раду.
У сарадњи школе, родитеља и локалне самоуправе спроводе се активности усмерене
на развој свести за спровђење и унапређење безбедности и здравља на раду.
У циљу заштите безбедности и здравља на раду школа је донела више правилника и
аката, обезбедила потребна средства, спроводи мере и организује обуке у циљу остваривања
највиших могућих стандарда заштите.
Правилници и акти на којима се заснива заштита безбедности и здравља на раду:
1. Правилник о безбедности и здрављу на раду
2. Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини
3. Правилник о заштити од пожара
Средства којима школа располаже у циљу одржавања безбедности и здравља на раду:
-Ормарић за прву помоћ и заштиту.
-Сервисирани противпожарни апарати.
Мере које се редовно спроводе ради обезбеђивања услова за заштиту безбедности и
здравља на раду:
-Сервисирање противпожарних апарата.
–Сервисирање система за грејање и одржавање котлова
Програми (обуке) који се у школи спроводе ради заштите безбесности и здравља на раду:
-Обука за противпожарну заштиту.
-Обука о заштити безбедности и здравља на раду.
Правилником о безбедности и здрављу на раду се у складу са Законом о безбедности
и здрављу на раду уређује спровеђење безбедности и здравља на раду запослених, у циљу
стварања безбедних услова рада, заштите живота, здравља и радне способности запослених.
Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радном
процесу, а нису у радном односу код послодавца, као и лица која се затекну у радној
околини ради обављања одређених послова код послодавца, ако је послодавац о њиховом
присуству обавештен.
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Школа је дужна да спроводи мере безбедности и здравља на раду у виду:


Превентивног и периодичног прегледа и испитивања опреме за рад



Испитивања услова радне околине



Доношења акта о процени ризика



Оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад



Вођења евиденција везаних за повреде на раду



Осигурања запослених од повреда на раду
Запослени у школи су дужни да:



поштују прописе о безбедности и здрављу на раду


обавесте Послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на
безбедност и здравље на раду


наменски користе средства и опрему личне заштите


подвргну се провери да ли су под утицајем алкохола или других опојних средстава по
налогу лица за безбедност и здравље на раду


истакну своје здравствене недостатке приликом ступања на рад



учествују у пружању прве помоћи приликом повреде на раду, и



да не пуше где је то забрањено.

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време
боравка у школи и свих активности које организује школа обезбеђује се ученицима право
на заштиту и безбедност и то:


у школској згради и школском дворишту,



на путу између куће и школе,

 ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовно-васпитног
рада или других наставних и ваннаставних активности које организује школа.
Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном
контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељењске заједнице и одељењског
старешине, ученике упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у
школи и извођења других активности које организује школа, као и са начином понашања
којим би се те опасности могле избећи или отклонити.
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Школа сарађује са државним органима, органима општине и другим субјектима и
надлежним институцијама са којима је таква сарадња потребна у поступку обезбеђивања и
спровеђења мера утврђених овим правилником.
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ДРУГИ ПРОГРАМИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ШКОЛУ
ПРОГРАМ ХУМАНИТАРНОГ И ВОЛОНТЕРСКОГ РАДА
Хуманитарни и волонтерски рад ученика биће усмерен у циљу васпитања ученика за
добровољним радом, самостално у оквиру друштвено - организованих активности у слободном
времену, да доприносе стварању и унапређивању услова живота и рада у школи и друштвеној
заједници, и то путем следећих садржаја и облика рада:






Одржавање школског простора: уређење учионица, заједничких просторија
(степеништа,ходника, библиотеке, терена за физичко васпитање и спорт, фискултурна
сала итд.)
Неговање зеленила у школској згради и ван ње.
Организовање хуманитарних акција за помоћ болеснима и сиромашнима (приказивање
представа драмског секције, акцијама у граду и ван њега...).
Организовање добровољног давалаштва крви кроз рад Црвеног крста и Ученичког
парламена

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
У школи се континуално ради на маркетингу, односно на развоју и унапређивању угледа и
имиџа школе, као и промоцији не само у локалној заједници, већ и ширем региону.
Посебна пажња се посвећује промоцији школе, успеха и достигнућа како њених ученика, тако и
наставника. План маркетинга школе је саставни део Годишњег плана рада. У оквиру маркетинга
школе спроводе се следеће активности:











Ажурирање школског сајта и званичне фејсбук странице.
Уређивање дигиталног издања школског часописа „Туљак“ и периодично издавање
штампаног издања.
Промоција школе у основним школама на територији округа.
Организовање „Дана отворених врата“ за ученике основних школа.
Израда брошуре о школи.
Наступи драмске секције школе.
Наступи директора, наставника и ученика на локалним и националним медијима.
Сарадња са другим институцијама.
Сарадња са невладиним организацијама.
израда сувенира, капа и мајица са логом школе и др.
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