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1.1 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ДИГИТАЛНИ  СВЕТ 
 

Наставни предмет: Дигитални свет 

Разред: други 

Циљ: Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну 

и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина 

размишљања. 

Област / Тема Исходи 
МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

Дигитално друштво 

– упореди начин на који учи у школи са онлајн учењем путем школске 

платформе (Microsoft Teams, Google уионица и сл.); 

– користи школску платформу за онлајн учење (уз помоћ наставника и/или 

родитеља/законског заступника); 

– самостално користи дигиталне уџбенике за учење; 

– креира, чува и поново уређује дигиталну слику (самостално и/или уз 

помоћ наставника) користећи одговарајућу апликацију; 

– својим речима објасни појам покретне слике; 

– креира елементе покретне слике; 

– својим речима објасни због чега дигиталне уређаје повезујемо на мреже, 

укључујући интернет; 

– наведе могућности за размену материјала, комуникацију и заједнички 

рад (учење) које су настале захваљујући умрежавању дигиталних 

уређаја; 

– објасни добитке и ризике који произилазе из комуникације путем 

дигиталних уређаја; 

– разликује неприхватљиво од прихватљивог понашања при комуникацији 

на интернету; 

Српски језик, Свет 

око нас, 

Математика, 

Ликовна култура 

Безбедно коришћење 

дигиталних уџбеника 

Свет око нас, 

Физичко и 

здравствено 

васпитање, 

Српски језик, 

Енглески језик, 

Ликовна култура, 

Математика 
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– креира једноставан графички дигитални материјал намењен познатој 

публици; 

– реагује на одговарајући начин ако дође у додир са непримереним 

дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама 

које комуницирају на неприхватљив начин; 

– наведе неке од начина на које корисници дигиталних уређаја остављају 

личне податке у дигиталном окружењу; 

– организује сопствено учење у онлајн окружењу на начин који не 

угрожава здравље и личну безбедност, као и сигурност дигиталног 

уређаја; 

Алгоритамски начин 

размишљања 

– предложи начине одлагања електронског отпада који не угрожавају 

животну средину; 

– својим речима објасни појам алгоритам; 

– анализира једноставан познати поступак који садржи понављања 

одређених радњи и представи га алгоритамски; 

– креира одговарајући рачунарски програм у визуелном програмском 

језику; 

– анализира једноставан програм креиран у визуелном програмском језику 

и објасни шта и на који начин тај програм ради; 

– уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери ваљаност 

новог решења и по потреби га додатно поправи (самостално или 

сараднички); 

– креира програм у визуелном програмском језику којим управља 

понашањем расположивог физичког дигиталног уређаја. 

Математика, 

Српски језик, 

Енглески језик, 

Ликовна култура 

 

Начин остваривања програма: Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталнe компетенције код ученика 

другог разреда основне школе. Програм наставе и учења за други разред оријентисан је на процес учења и остваривање 

исхода. Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Дигитални свет 

кроз три наставне теме: Дигитално друштво, Безбедно коришћење дигиталних уређаја и Алгоритамски начин размишљања.  
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Ученицима треба демонстрирати основне могућности школске платформе за онлајн учење теоријски и практично. 

Упутити ученике да, код својих кућа, заједно са родитељима (којима су достављени приступни параметри) приступе 

школској платформи за учење и проуче материјал везан за предмет Дигитални свет. Организовати онлајн састанак са 

родитељима и ученицима. 

У зависности од врсте дигиталних уређаја који су на располагању ученицима, наставник бира одговарајућу 

једноставну апликацију за цртање и упознаје ученике са радним окружењем (Цртанка-Paint и сл.). Осмишљава разноврсне 

примере задатака за ученике који доприносе достизању исхода креира, чува и поново уређује дигиталну слику (самостално 

и/или уз помоћ наставника) користећи одговарајућу апликацију. Наставник унапред припрема датотеке у којима ће ученици 

радити. Упућује их како да их отворе, ураде задатак и сачувају свој рад. Ученицима треба објаснити, корак по корак „где да 

кликну” или обезбедити да одабрана апликација буде покренута пре него што ученици започну рад. У случају да ученици 

користе дигиталне уређаје са тастатуром и мишем, акценат треба да буде на коришћењу миша уз минимално коришћење 

тастатуре. 

Активностима за достизање исхода својим речима објасни појам покретне слике и креира елементе покретне слике 

треба да претходи приказивање анимираних слика ученицима и демистификовање доживљаја покрета. Ученике треба 

упутити у начин израде анимиране слике бирајући тему из градива (смена годишњих доба, правила за безбедно понашање у 

саобраћају и сл.), а затим им задати да осмисле слике које ће чинити анимацију и које ће они нацртати на папиру или помоћу 

дигиталног уређаја. Наставник фотографише цртеже ученика или преузима креиране дигиталне слике и учитава их у 

одабрану апликацију за анимацију демонстрирајући технику. Наставник може ученицима да дочара доживљај покрета и 

брзим смењивањем креираних слика у уграђеном програму за приказ слика, који је саставни део оперативног система 

инсталираног на рачунару који користи.  

Вршњачко учење примењује се у сарадњи са активом учитеља првог разреда, наставник ученицима представља теме 

које су од интереса за прваке. Активности за достизање исхода креира једноставан графички дигитални материјал намењен 

познатој публици обухватају одабир једне од тема и креирање графичког дигиталног материјала (статичне или покретне 

слике) намењеног млађим другарима. Ово је погодан тренутак да се ученицима нагласи да знање и вештине које су стекли на 

претходним часовима могу да буду корисни већ у овом тренутку. Наставник организује „гостовање” код првака и 

представљање креираних материјала. Задовољство што су применом сопственог знања и вештина помогли људима у свом 

окружењу јесте осећање које наставник треба да подстакне код ученика. 
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За достизање исхода својим речима објасни због чега дигиталне уређаје повезујемо на мреже, укључујући интернет, 

потребно је, без инсистирања на дефиницијама, предочити ученицима да је рачунарска мрежа, као и интернет, сачињена од 

дигиталних уређаја који су међусобно повезани. Међу тим уређајима налазе се и они дигитални уређаји чији је посао да 

спроводе податке који нису њима намењени, већ су намењени неким другим дигиталним уређајима (као што саобраћајац на 

улици усмерава аутомобиле, камионе, пешаке итд.). Када сви делови стигну на своје одредиште и буду правилно 

распоређени, ми добијамо поруку, слику и сл. Ученицима треба показати видео запис који илуструје претходно изнето (нпр. 

https://bit.ly/kakoradiinternet). Иницирати хеуристички разговор на тему добробити које произилазе из повезивања дигиталних 

уређаја на мреже (комуникација, размена текстова, слика, звучних и видео-записа, дељење ресурса – нпр. штампача). 

У оквиру активности за достизање исхода наведе могућности за размену материјала, комуникацију и заједнички рад 

(учење) које су настаје захваљујући умрежавању дигиталних уређаја подстицати ученике да објасне шта је све могуће 

размењивати у оквиру школске платформе (текстове, слике, поруке итд.). Водити ученике ка спознаји да је онлајн учење 

могуће зато што су рачунари које користе наставник и они повезани на интернет, чиме је омогућена размена материјала, 

комуникација, сараднички рад. 

У активностима за достизање исхода објасни добитке и ризике који произилазе из комуникације путем дигиталних 

уређаја, разликује неприхватљиво од прихватљивог понашања при комуникацији на интернету, реагује на одговарајући 

начин ако дође у додир са непримереним дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које 

комуницирају на неприхватљив начин и наведе неке од начина на које корисници дигиталних уређаја остављају личне 

податке у дигиталном окружењу треба нагласити да комуникација путем дигиталних уређаја не може да замени живи 

контакт са другим људима, али свакако доприноси да се не осећамо искључени из дешавања око нас. Разговарати са 

ученицима о видовима дигиталне комуникације и, ослањајући се на искуство и запажања ученика, објаснити карактеристике 

сваког од поменутих видова (друштвене мреже, Вајбер групе, имејл, видео-састанци и сл.). Важно је нагласити да је у 

правилима коришћења друштвених мрежа наведено колико година требају да имају особе које те мреже користе. Упознати 

ученике са правилима писане онлајн комуникације и интернет бонтоном. Објаснити улогу емотикона у писаној 

комуникацији. Разговарати са ученицима о непримереној комуникацији (говор мржње, вређање, омаловажавање), као и о 

ризичној комуникацији (контакт са непознатим особама) на начин који не оставља утисак да је боље да интернет не 

користимо, већ да морамо да будемо одговорни док то чинимо. Оснажити ученике да реагују на адекватан начин уколико 

дођу у додир са непримереним садржајима или су сведоци насиља (не упуштати се у расправе, већ се одмах обратити 

одраслој особи за помоћ). Такође, неопходно је поменути и прилике које добијамо кроз комуникацију на мрежи (учење, 

изучавање области које нас интересују). Упознати ученике са чињеницом да коришћењем дигиталних уређаја остављамо 

https://bit.ly/kakoradiinternet
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личне податке на интернету, а да тога често нисмо ни свесни. Свако чињење у дигиталном окружењу оставља наизбрисиви 

отисак. Такође, обновити знање о неопходности софтверске заштите дигиталног уређаја јаком лозинком. Поменути 

постојање двостепене заштите и појаснити како она функционише. 

Активностима за достизање исхода организује сопствено учење у онлајн окружењу на начин који не угрожава здравље 

и личну безбедност, као и сигурност дигиталног уређаја треба да претходи разговор са ученицима о њиховим навикама када 

је учење у питању – да ли сами планирају када ће и шта учити, ко им помаже, како се са укућанима договарају око 

коришћења дигиталних уређаја за учење. Начин коришћења дигиталних уређаја је област која је ученицима позната и треба 

је обрадити кроз обнављање наученог у претходном разреду – потребе за неговањем здравих навика када је употреба 

дигиталних уређаја у питању. Подсетити ученике на проблеме који могу да настану, а везани су за оштећења вида и коштано-

мишићног система и нагласити да они не настају због употребе технологије, већ неодговорног понашања корисника 

технологије (неправилног положаја тела, претежног седења, дужег гледања без промене фокуса). Треба подсетити ученике да 

дигитални уређаји захтевају пажљиво руковање (не доводити уређај у контакт са течностима, посебно слатким пићима, 

штитити га од прашине, излагања прекомерној топлоти и сл.) и одговарајућу заштиту од неовлашћеног приступа (креирати 

јаку лозинку). Посебну пажњу посветити упућивању ученика да дигитални уређај користе само у присуству 

родитеља/законског заступника. 

У оквиру активности за достизање исхода предложи начине одлагања електронског отпада који не угрожавају 

животну средину ученици треба да креирају статичке или покретне слике које подижу свест о опасностима неодговорног 

одлагања електронског отпада и промовишу одговорно понашање према планети. Креиране слике постављају се на школско 

веб-место. 

У оквиру активности за достизање исхода својим речима објасни појам алгоритам и анализира једноставан познати 

поступак који садржи понављања одређених радњи и представи га алгоритамски, ученике треба ставити пред проблеме које 

треба да декомпонују и њихово решење прикажу у форми низа корака, при чему се треба ослањати на образовно искуство из 

првог разреда. Међу проблемима треба да се нађу и они чије решавање захтева понављање одређених корака известан број 

пута или непрестано. Дефинисани низ корака наставник назива алгоритмом и подстиче ученике да овај појам објасне на 

узрасту примерен начин. 

Користећи одабрано окружење за визуелно програмирање локализовано на српски језик демонстрирати ученицима 

како се креира рачунарски програм. За достизање исхода креира одговарајући рачунарски програм у визуелном програмском 

језику, анализира једноставан програм креиран у визуелном програмском језику и објасни шта и на који начин тај програм 
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ради и уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери ваљаност новог решења и по потреби га додатно поправи 

(самостално или сараднички) потребно је ученицима дати задатке да креирају једноставне линијске или програме који 

садрже једноставна понављања, које затим тестирају. Наставник ставља пред ученике неколико раније креираних програма, 

које они треба да анализирају и објасне шта и на који начин раде. 

Представити ученицима процес програмирања расположивог физичког дигиталног уређаја (робота, микрбита и сл.) у 

окружењу за визуелно програмирање које је локализовано на српски језик. У оквиру програма „Школе за 21. век” све 

основне школе добиле су микробитове који се могу употребити за рад на часу. 

У оквиру активности за достизање исхода креира програм у визуелном програмском језику којим управља понашањем 

расположивог физичког дигиталног уређаја и уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери ваљаност новог 

решења и по потреби га додатно поправи (самостално или сараднички) ученици креирају програме које, уз помоћ 

наставника, учитавају у физички дигитални уређај. Сврха ове активности јесте очигледна употребљивост знања које су 

ученици претходно конструисали при раду у одабраном програму за блоковско програмирање. На тај начин остварује се 

трансфер знања – ученик схвата да логика програмирања не зависи од алата у коме програмирамо, нити од врсте дигиталног 

уређаја. Наставник треба посебно да нагласи чињеницу да учење програмирања представља трајно знање применљиво и у 

годинама које долазе и да се на тај начин развија јако пожељно и потребно алгоритамско размишљање. 

Праћење и вредновање наставе и учења: У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења 

вреднују се процес и продукти учења. Устаљене методе процене постигнућа ученика, које наставници примењују у другим 

обавезним предметима и изборним програмима, могуће је примењивати и у настави овог предмета. Ипак, изазови попут 

чињенице да процена постигнућа заснована само на резултатима практичних задатака које ученици раде није довољан 

показатељ онога што они знају и умеју, или да је, при сарадничком раду, врло тешко идентификовати допринос сваког 

појединца, доводи до потребе за издвајањем неколико техника које се посебно препоручују за примену у оквиру предмета 

Дигитални свет (превасходно зато што у највећој мери корелирају са његовом природом): 

– самопроцена: неговање праксе исказивања рефлексивних коментара током представљања онога што су урадили 

прилика је за развој самоувида и саморегулације у учењу и основа за процену властитог постигнућа ученика; 

– вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес самопроцене – ученици 

раде у пару или групи на истом задатку и имају могућност да, делећи одговорност, стварају и исправљају решења, те 

пружају конструктивне повратне информације. (Ова метода широко је распрострањена у ИТ индустрији од стране 

професионалних програмера (програмирање у пару) и лако ју је превести у учионицу); 
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– отворена питања: знање ученика о концептима који су обухваћени програмом неће увек бити лако уочљиво. 

Постављање отворених питања један је од начина на који наставник може да процени постигнућа својих ученика, али 

и да допринесе продубљивању њиховог разумевања конкретног концепта. 

– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога што већ знају, шта 

желе да науче и, накнадно, онога што су научили, корисна је техника коју ученици могу да користе за подршку 

самосталном учењу, а наставник за процену њихових постигнућа. 

Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и конзистентно гради 

персонализовано и подстицајно образовно окружење. Он прати постигнућа ученика из улоге активног посматрача и ментора. 

Избегнута је формална ситуација процењивања (наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме је ниво стреса ученика 

битно смањен (потенцијално и елиминисан). Јачање самопоуздања ученика и саморегулације у учењу посебна је добробит 

која произилази из наведеног. 
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1.2 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:ИНФОРМАТИКА  И  РАЧУНАРСТВО 
 

Предмет: Информатика и рачунарство 

Разред: oсми 

Циљ - Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну 

комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих 

проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

ИКТ 

– унесе и мења податке у табели; 

– разликује типове података у ћелијама табеле; 

– сортира и филтрира податке по задатом критеријуму; 

– користи формуле за израчунавање статистика; 

– графички представи податке на oдговарајући начин; 

– примени основне функције форматирања табеле, сачува је у 

пдф формату; 

– приступи дељеном документу, коментарише и врши измене 

унутар 

– дељеног документа; 

Математика 

Ликовно 

Енглески језик 

Техника и технологија 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

– наведе потенцијалне ризике дељења личних података путем 

интернета, 

– поготову личних података деце; 

– повеже ризик на интернету и кршења права деце; 

– објасни појам „отворени подаци”; 

– објасни појам вештачке интелигенције својим речима; 

– наведе примере коришћења вештачке интелигенције у 

свакодневном 

Енглески језик 

Техника и технологија 

Српски језик и књижевност 
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РАЧУНАРСТВО 

– животу; 

– објасни утицај вештачке интелигенције на живот човека; 

– успостави везу између отварања података и стварања услова 

за развој 

– иновација и привредних грана за које су доступни отворени 

подаци; 

– унесе серију (низ) података; 

– изврши једноставне анализе низа података (израчуна збир, 

просек, 

– проценте, ...); 

– графички представи низове података (у облику линијског, 

стубичастог 

– или секторског дијаграма); 

– унесе табеларне податке или их учита из локалних датотека 

и сними их; 

– изврши основне анализе и обраде табеларних података (по 

врстама и по 

– колонама, сортирање, филтрирање, ...); 

– сарађује са осталим члановима групе у свим фазама 

пројектног задатка; 

– сараднички осмисли и спроведе фазе пројектног задатка; 

– самовреднује своју улогу у оквиру пројектног задатка/тима; 

– креира рачунарске програме који доприносе решавању 

пројектног 

– задатка 

– поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења са 

другима уз 

– помоћ наставника; 

– вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и 

активности 

– за које је био задужен. 

Енглески језик 

Техника и технологија 

Српски језик и књижевност 

Математика 

Ликовна култура 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАЦИ 

Грађанско васпитање 

Биологија 

Техника и технологија 
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Начин остваривања програма:  

 

Програм наставе и учења информатике и рачунарства, организован је по спиралном моделу и оријентисан је на 

остваривање исхода. Да би сви ученици остварили предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна специфичности 

начина учења својих ученика и према њима планира и прилагођава наставне активности. Наставник треба да осмисли 

активности тако да укључују практичан рад уз примену ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог 

предмета, као и са другим предметима. Пожељно је да планиране активности ученика на часу прати сажето и јасно упутство 

за реализацију задатка, уз евентуалну претходну демонстрацију поступка од стране наставника. Оставити простор за 

ученичку иницијативу и креативност – кроз дискусију са ученицима одабирати адекватне алате, концепте и стратегије за 

реализацију одређених активности. У току реализације планираних активности радити на успостављању и неговању навика и 

понашања као што су поступност, аналитичност, истрајност, самосталност у раду, али и спремност на сарадњу и одговоран 

приступ тимском раду. Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе наставника како у 

избору метода рада, програмских алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици 

реализације елемената различитих тематских области. На интернету и у литератури се могу се наћи примери добре праксе 

које, уз прилагођавање условима рада и поштовање ауторских права, треба користити у настави и учењу. Подсетити ученике 

на значај поштовања правила која важе у кабинету и у раду са рачунарима и опремом, кроз демонстрацију и личну активност 

ученика (правилно укључивање, пријављивање, коришћење, одјављивање и искључивање рачунара).  

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода 

вреднују се и процес и продукти учења. Требало би и вредновање више усмерити ка праћењу и вредновању практичних 

радова и вежбања, а мање ка тестовима знања. 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана 

тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник 

са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о 

квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за 

напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и 

бирати погодне стратегије учења. 

 



14 
 

У процесу оцењивања користиће се портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

потр- 

фолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља 

увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика.  

Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и слично 

користити првенствено за увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних знања, а мање за формирање коначних оцена. 

Креирање таквих инструмената за утврђивање градива, кад год је могуће, препустити самим ученицима, чиме се постиже 

вишеструки ефекат на усвајање знања и вештина. Примењиваће се комбиновање различитих начина оцењивања да би се 

сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 

повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате 

вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе. Када 

је промени, потребно је да прикупи нове податке да би могао да види колико су те промене ефикасне. Формативне оцене и 

резултати ученика бележиће се у електронском дневнику и у педагошкој документацији.  

 

У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати 

секцију и време за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор 

тема за рад на секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и 

њиховим интересовањима. 
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1.3 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

Наставни предмет: Техника и технологија 

Разред : Осми 

Циљ: Учење технике и технологије има за циљ да ученик развије техничко-технолошку писменост, одговорност према раду 

и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

 процени значај електротехнике, рачунарства и мехатронике у 

животном и радном окружењу; 

 анализира опасности од неправилног коришћења електричних 

апарата и уређаја и познаје поступке пружања прве помоћи; 

 образложи важност енергетске ефикасности електричних уређаја у 

домаћинству; 

 повеже професије (занимања) у области електротехнике и 

мехатронике са сопственим интересовањима; 

Техника и технологија 

Информатика и 

рачунарство, 

Физика 

САОБРАЋАЈ 

 упореди карактеристике електричних и хибридних саобраћајних 

средстава са конвенционалним; 

 разуме значај електричних и електронских уређаја у саобраћајним 

средствима; 

 користи доступне телекомуникационе уређаје и сервисе; 

Техника и технологија 

Информатика и 

рачунарство, 

Физика 



16 
 

ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 класификује компоненте ИКТ уређаја према намени; 

 процени значај управљања процесима и уређајима помоћу ИКТ; 

 црта електричне шеме правилно користећи симболе; 

 користи софтвере за симулацију рада електричних кола; 

 састави електромеханички модел и управља њиме помоћу 

интерфејса; 

Техника и технологија 

Информатика и 

рачунарство, 

Физика 

РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 

 објасни систем производње, трансформације и преноса електричне 

енергије; 

 анализира значај коришћења обновљивих извора електричне 

енергије; 

 разликује елементе кућне електричне инсталације; 

 повеже електрично и/или електронско коло према задатој шеми; 

 користи мултиметар; 

 анализира карактеристике електричних машина и повезује их са 

њиховом употребом; 

 класификује електронске компоненте на основу намене; 

 аргументује значај рециклаже електронских компоненти; 

Техника и технологија 

Информатика и 

рачунарство, 

Физика 

Биологија 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

 самостално/тимски истражује и осмишљава пројекат; 

 креира документацију, развије и представи бизнис план производа; 

 састави производ према осмишљеном решењу; 

 састави и управља једноставним школским роботом или 

мехатроничким моделом; 

 представи решење готовог производа/модела; 

 процењује свој рад и рад других и предлаже унапређење 

реализованог пројекта. 

Техника и технологија 

Информатика и 

рачунарство, 

Физика 

Математика 

 

Начин остваривања програма:  
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Предмет Техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог 

оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код 

ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно 

усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова личног и 

професионалног развоја.  

Програм наставе и учења за осми разред оријентисан је на остваривање исхода.  

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Техника и 

технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних тема: животно 

и радно окружење, саобраћај, техничка и дигитална писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање. 

Ученици у осмом разреду долазе са извесним знањем из технике и технологије која су стекли у предходним разредима, као и 

са одређеним животним искуствима у коришћењу различитих уређаја и учествовања у саобраћају.  

На томе треба градити даље стицање знања , овладавање вештина, формирање правилног става према апаратима и уређајима 

у домаћинству. Ученике треба оспособити да препознају разреде енергетске ефикасности електричних уређаја са аспекта 

екологије и економије при чему они требају да стекну правилан одос према животном и радном окружењу, да упознају и 

заитересују се за саобраћајна превозна средства и њихову примену у свакодневном животу, да искажу своје техничке 

способности у техничком цртању и да то примене у раду са програмима за цртање на рачунару, да разумеју који су природни 

ресурси на Земљи и који материјали  и у ком облику се могу примењивати у производњи електричних машина  разумеју 

начине и процесе производње тих машина и њихово функционисање , као и да сва та знања обједине и примене у изради 

конструкторских модела у школској радионици.Увек им наглашавати значај живота и дела нашег научника Николе Тесле. 

Настава ће се изводити у кабинету,  радионици и на саобраћајном  полигону.Такође настава ће се реализовати  (уколико 

постоје услови) кроз  посете  музејима технике, сајмовима и обиласцима производних погона. У остваривању наставе 

користи ће се  мултимедијални програми  и  интернет ресурси, као и алати који постоје у кабинету,  апарати из домаћинства,  

технички апарати и ИКТ уређаји. 

Настава ће се остварити кроз редовне часове и кроз секцију „Шта знаш о саобраћају“. 

С обзиром да је настава технике и технологије теоријко-практичног карактера, часове треба остваривати са одељењем 

подељеним на групе, односно са највише 20 ученика. Програм наставе и учења оствариваће се на спојеним часовима 
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Праћење и вредновање наставе и учења:  

Вредновање активности,  нарочито ако је тимски рад у питању,  обави ће се  са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

Приликом сваког вредновања постигнућа даће се  ученику повратна информација која  ће му помоћи  да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење. 

Такође ће бити дефинисани показатељи на основу којих ће  сви моћи да прате напредак у учењу,  а ученици ће се научити да 

размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад више унапредили. 

Начин  оцењивања: усмени, практичан рад, графички(цртежи), писмени. 

У процесу оцењивања узеће се у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, 

креативност и др.) 

Активност ученика евидентираће се у педагошкој свесци и електронском дневнику. 

 

 

      Директор школе,      М.П.     Председник Школског одбора, 

_____________________         ___________________________________ 


