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Полазне основе за израду Школског програма 

Законски оквир у средњем образовању и васпитању 

1. Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/09 и 

52/11); ("Сл. гласник РС", бр. бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) 

2. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним 

и уметничким школама ("Службени гласник СРС - Просветни гласник", број 6/90 и 

"Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 

24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09 и 3/09); 

3. Правилник о наставном плану и програму за заједничке предмете за стицање образовања у 

двогодишњем трајању у стручним школама ("Просветни гласник", број 17/93); 

4. Правилник о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за 

заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Просветни гласник", број 03/09); 

5. Правилник 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 ("Просветни гласник", број 7/91); 

6. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама ("Просветни гласник", бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 

7/98, 3/99, 6/01, 3/03 , 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08 и 11/08); 

7. Правилник о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, 

стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама ("Просветни гласник" 

број 5/11); 

8. Правилник о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, 

стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама ("Просветни гласник" 

2013); 

 

Школски програм  

(Закон о средњем образовању и васпитању) 

 

Члан 10. 

 

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. 
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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, 

pрограмира и реализује свој рад. 

 

 

Садржина школског програма 
 
Члан 11. 

 

Школски програм садржи: 

1) циљеве школског програма; 

2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и језик 

на коме се остварује програм; 

3) обавезне и изборне предмете и модуле по образовним профилима и разредима; 

4) начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа, начин 

и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, програма других 

облика стручног образовања и врсте активности у образовно-васпитном раду; 

5) програм допунске, додатне и припремне наставе; 

6) програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, 

комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа; 

7) факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се 

остварују; 

8) начине остваривања и прилагођавања програма музичког и балетског образовања и 

васпитања, образовања одраслих, ученика са посебним способностима и двојезичног 

образовања; 

9) програм културних активности школе; 

10) програм слободних активности; 

11) програм каријерног вођења и саветовања; 

12) програм заштите животне средине; 

13) програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме превенције других 

облика ризичног понашања; 

14) програм школског спорта; 

15) програм сарадње са локалном самоуправом; 

16) програм сарадње са породицом; 

17) програм излета и екскурзија; 

18) програм безбедности и здравља на раду; 

19) друге програме од значаја за школу. 

 

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном 

плану чине прилог школског програма. 
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Додатна подршка у образовању и васпитању 
 

Члан 12. 

 

За ученика и одраслог коме је због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у 

учењу, социјалне ускраћености и других разлога потребна додатна подршка у образовању и 

васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и зависно од 

потреба, доноси и индивидуални образовни план, у складу са Законом. 

 

Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање оптималног укључивања 

ученика и одраслих у редован образовно-васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и 

његово напредовање у образовању и припрема за свет рада. 

 

За остваривање додатне подршке у образовању и васпитању, директор, наставник, стручни 

сарадник, васпитач, педагошки и андрагошки асистент и родитељ, односно старатељ, може да 

добије посебну стручну помоћ у погледу спровођења инклузивног образовања и васпитања. 

 

Ради остваривања додатне подршке у образовању и васпитању, школа остварује сарадњу са 

органима локалне самоуправе, као и другим организацијама, установама и институцијама на 

локалном и ширем нивоу.  

 

Посебну стручну помоћ из става 3. овог члана могу да пружају лица компетентна у области 

инклузивног образовања и васпитања и школе које су својим активностима постале примери добре 

праксе у спровођењу инклузивног образовања и васпитања. 

 

Листе лица и школа из става 5. овог члана, утврђује министар. 

 

Ближе услове за утврђивање листа из става 6. овог члана, прописује министар. 

 

Листе из става 6. овог члана објављују се на званичној интернет страни Министарства. 

 

Програм културних активности школе 
 

Члан 13. 

 

Културна активност школе обухвата активности које се остварују на основу програма културних 

активности школе и обухвата: прославе дана школе, почетка и завршетка школске године, 

прославе школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, спортска 

такмичења, научно-истраживачке активности, и друге активности које доприносе проширењу 

утицаја школе на васпитање ученика и културни развој школског окружења, као и заједничке 

културне активности са институцијама и организацијама у локалној самоуправи ради обогаћивања 

културног живота и остваривања образовно-васпитне улоге школе. 

 

Програм слободних активности 
 

Члан 14. 

 

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 је дужна да реализује 

слободне активности, које се, по правилу, спроводе кроз рад у секцијама. 
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Програм каријерног вођења и саветовања ученика 
 

Члан 15. 

 

Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро промишљене 

и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у дело. 

 

Школа формира стручни тим за каријерно вођење и саветовање у чијем саставу су стручни 

сарадници и наставници. Тим у сарадњи са наставницима реализује праћење индивидуалних 

склоности ученика. Саветодавни рад обавља се током школовања, и школа, по потреби, сарађује са 

надлежним установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем. 

 

Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и 

запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, 

каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање сопственог става о 

томе. У том циљу школа прати развој ученика и информише их о занимањима, образовним 

профилима, условима студирања и потребама на тржишту рада. 

 

Програм заштите животне средине 
 

Члан 16. 

 

Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање и развој свести о 

значају здраве животне средине, одрживог развоја и очувању и унапређењу природних ресурса. 

Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне средине, 

заједничким истраживањем и акцијама локалне самоуправе и школе, као и на други начин, у 

складу са законом. 

 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције 
других облика ризичног понашања 
 

Члан 17. 

 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика 

ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба алкохола, дувана, психоактивних супстанци, 

малолетничка делинквенција, саставни су део школског програма и остварују се у складу са 

Законом. 

 

Програми из става 1. овог члана остварују се кроз различите наставне и слободне активности са 

ученицима, запосленима, родитељима, односно старатељима, у сарадњи са јединицом локалне 

самоуправе, у складу са утврђеним потребама. 

 

У остваривање програма из става 1. овог члана укључују се и физичка и правна лица са територије 

јединице локалне самоуправе, установе у области културе и спорта, вршњачки посредници, као и 

лица обучена за превенцију и интервенцију у случају насиља, злостављања и занемаривања и 

других облика ризичног понашања. 

 

Листу лица обучених за превенцију и интервенцију у случају насиља, злостављања и 

занемаривања и других облика ризичног понашања и листу школа које су својим активностима 

постале примери добре праксе у спровођењу програма из става 1. овог члана, утврђује министар. 
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Ближе услове за утврђивање листа из става 4. овог члана, прописује министар. 

 

Листе из става 4. овог члана објављују се на званичној интернет страни Министарства. 

 

Програм школског спорта 
 

Члан 18. 

 

Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, школа у оквиру школског 

програма, поред наставе реализује и програм школског спорта. 

 

Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељењска такмичења и припреме за 

такмичења. Школа обавља припреме и такмичења у складу са школским програмом. 

 

Школа може да сарађује и са локалним спортским организацијама. 

 

У току школске године школа може да организује недељу школског спорта. 

 

Програм сарадње са локалном самоуправом 
 

Члан 19. 

 

Сарадња са локалном самоуправом, која укључује и сарадњу са канцеларијама за младе у 

јединицама локалне самоуправе, остварује се на основу програма који чини део школског 

програма и део развојног плана школе. 

 

Школа прати, укључује се у дешавања у локалној самоуправи, и заједно са њеним представницима 

планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развој школе. 

 

Програм сарадње са породицом 
 

Члан 20. 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, 

заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

 

Програмом сарадње са породицом школа дефинише области, садржај и облике сарадње са 

родитељима, односно старатељима ученика, који обухватају детаљно информисање и саветовање 

родитеља, укључивање родитеља у активности школе, консултовање у доношењу одлука око 

безбедносних, наставних, ваннаставних, организационих и финансијских питања и то ради 

унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и 

трајности образовно-васпитних утицаја. 

 

Ради праћења успешности програма, школа може да на крају сваког полугодишта организује 

анкетирање родитеља у погледу њиховог задовољства програмом и у погледу њихових сугестија 

за наредно полугодиште. Анкетирање се обавља анонимно како би било објективно. 

 

Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у 

поступку вредновања квалитета рада школе. 
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Програм излета и екскурзија 
 

Члан 21. 

 

Школа планира извођење излета и екскурзија, на начин и под условима утврђеним наставним 

планом и програмом. 

 

Програм излета и екскурзија саставни је део школског програма и годишњег плана рада школе. 

Приликом извођења излета и екскурзије нарочито се мора водити рачуна о свим видовима заштите 

и безбедности ученика. 

 

Програм безбедности и здравља на раду 
 

Члан 22. 

 

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. 
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Принципи и циљеви образовања и васпитања 

Општи принципи образовања и васпитања  

Општи принципи образовања и васпитања су: 

 поштовање неповредивости људског живота и индивидуалне вредности, идентитета и 

интегритета сваког људског бића; 

 једнака вредност сваког и једнакоправност свих; 

 уважавање и поштовање свих учесника у образовном процесу; 

 поштовање и неговање основних људских права и слобода и права детета; 

 уважавање и поштовање личности и личних својстава, узрасних и развојних карактеристика 

 ученика и индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине 

напредовања; 

 праведност, правичност и солидарност; 

 децентрализација, демократизација и професионализација; 

 доступност и квалитет; 

 одговорност учесника у образовном процесу и носилаца интереса у образовању; поштовање, 

неговање и одговорност за одржање и унапређивање природне и социјалне средине; 

 образовање је доживотни процес. 

 

Принципи на којима се заснива образовни процес: 

 образовање припрема за информационо, технолошки напредно, глобално друштво; 

 образовање се остварује комбиновањем дисциплинарног и интегрисаног приступа; образовање 

се остварује активним, кооперативним и партиципативним методама наставе и 

 учења; 

 квалитет и ефикасност образовања и успех у образовању одређују се степеном остварености 

 исхода; 

 образовање се остварује у развојно и образовно подстицајном окружењу. 

 

Циљеви образовања и васпитања  

Циљеви образовања и васпитања јесу:  

1. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и 

ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

2. стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова (у даљем тексту: 

знања, вештине и ставови), језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, 

информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом друштву;  

3. развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 

4. развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз 

вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;  

5. оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 

образовању, професионалном раду и свакодневном животу;  

6. развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током 

целог живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе;  

7. развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 

мишљења;  
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8. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота;  

9. развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за 

рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем 

савремене науке, економије, технике и технологије;  

10. развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  

11. развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, 

еколошке етике и заштите животиња;  

12. развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне 

сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;  

13. 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 одговорности;  

14. формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, 

развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског 

језика и свог језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких 

заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и 

светске културне баштине;  

15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости.  

 

Исходи образовања и васпитања 

Након завршетка основног и средњег образовања и васпитања ученик ће: 

 бити способан да ефикасно комуницира на српском језику, матерњем језику и бар једном 

страном језику; 

 поседовати математичку писменост; 

 бити способан да уочава, анализира и решава проблеме; 

 бити способан да поставља реалне и остварљиве циљеве и плански и одговорно ради на 

њиховој реализацији; 

 бити способан да учествује у тимском раду; 

 бити информатички писмен и способан да информационе технологије користи на 

сврсисходан, 

 ефикасан и одговоран начин; 

 поседовати систем основних знања о природном и друштвеном окружењу и свом месту у 

њима; познавати своје способности и особине, поштовати себе и бити способан да управља 

сопственим развојем и животом; 

 поседовати личну аутономију и интегритет; 

 поседовати осећање социјалне припадности и привржености сопственој породици, нацији и 

култури, познавати традицију и учествовати у њеном очувању; 

 познавати и поштовати идентитет, културу и традицију других социјалних група и заједница и 

бити способан и заинтересован да комуницира и сарађује са њиховим припадницима; 

 бити способан да језиком уметности изрази сопствена осећања, вредности и поглед на свет; 

 бити способан да разуме различите форме и медије уметничког изражавања и комуникације; 

бити одговоран према сопственом здрављу и његовом унапређивању и способан за 

самостално и организовано бављење физичком активношћу; 

 бити одговоран према очувању и унапређивању квалитета животне средине; 
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 уважавати и поштовати друге особе; 

 познавати и уважавати основна људска права и права детета и бити способан да активно 

 учествује у њиховом остваривању. 

 бити психофизички припремљен за сценски наступ. 

Циљеви и задаци васпитног рада 

Образовно-васпитним радом постижу се следећи циљеви и задаци: 

 Изграђивање правилног односа према учењу, раду, производима људског рада, формирању 

радних навика и љубави према будућем позиву – занимању; 

 Изграђивање стваралачког односа према раду, материјалним и духовним добрима;  

 Оспособљавање за активно укључивање младих у друштвени живот; 

 Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 

хуманом друштву; 

 Развијање патриотских осећања; 

 Развијање еколошке свести и активног односа према заштити природе и животне средине; 

 Неговање навика културног понашања и опхођења у складу са нормама нашег друштва и 

цивилизованог света,  

 Оспособљавање ученика за коришћење стеченог знања и постицање креативних приступа који 

ће допринети искоришћавању креативне интелигенције. 

 
Образовање и васпитање развија знања, вештине, ставове и вредности које оспособљавају ученика 

да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, уз 

поштовање других особа, њиховог идентитета, потреба и интереса и активно и одговорно 

учествује у економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском 

и културном развоју друштва. 

 

Образовање и васпитање се остварује са циљем да сваком ученику омогући: 

 развој  свих аспеката личности,  у складу  са  развојним  потребама,  потенцијалима  и 

интересовањима; 

 да упозна себе и да самостално, промишљено и одговорно доноси одлуке које се тичу 

сопственог развоја и будућег живота, и промишљено и одговорно учествује у доношењу 

одлука друштвених група и заједнице које припада; 

 познавање и разумевање природног и друштвеног окружења, њихове међусобне повезаности 

и сопственог места у њима; 

 развој осећања припадности социјалним групама и друштву као целини, као и осећање 

припадности ширем европском простору. 

 

Образовање и васпитање се остварује са циљем да сваког ученика оспособи за: 

 континуирано образовање, у складу са властитим потребама, интересима, потенцијалима и 

интересовањима; 

 успешно суочавање са изазовима савременог света и живота и изазовима будућности; 

 избор и стицање професије, у складу са способностима, интересовањима и економским 

окружењем, осигурање запослења и остваривање сопствених прихода; 

 изградњу и усвајање вредносних ставова; 

 активно учешће у очувању и неговању сопствене традиције и културе, као и традиције и 

културе других; 

 заштиту сопствених потреба и интереса, развој и очување сопствене аутономије и 

интегритета, уз поштовање аутономије и интегритета других особа; 
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 уважавање, сарадњу и солидарност са припадницима различитих социјалних, етничких и 

културних група и активно учешће у развоју и очувању друштвене кохезије; 

 физички активан и здрав начин живота и креативно коришћење слободног времена; 

 будуће партнерске односе, брачни и породични живот и одговорно родитељство; 

 активно учешће у заштити и очувању природе и природних ресурса.  

 

Назив, врста и трајање свих програма образовања и васпитања које 
школа остварује и језик на коме се остварује програм 

У Техничкој школи ГСП, се остварују програми образовања у 3 подручја рада и 9 образовних 

профила на српском језику. Подручја рада са образовним профилима су: 

 Саобраћај 

o Техничар друмског саобраћаја – 4 године 

o Техничар за безбедност саобраћаја – оглед – 4 године 

o Возач моторних возила – 3 године 

 Машинство и обрада метала 

o Машински техничар моторних возила – 4 године 

o Аутомеханичар – 3 године 

o Аутолимар – 3 године 

 Електротехника 

o Електротехничар за електронику на возилима – 4 године 

o Електротехничар електромоторних погона – 4 године 

o Аутоелектричар – 3 године 

 

Начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и 
стандарда постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних 
наставних планова и програма, програма других облика стручног 
образовања и врсте активности у образовно-васпитном раду 

 

Реализација школског програма заснива се на мисији школе, дефинисане Школским развојним 

планом, којим желимо да учврстимо везе између свих актера у васпитавању младих, и да 

унапредимо здраве стилове живота у функцији ментално хигијенског развоја наших ученика. 

  

Најважнији део традиције наше школе је квалитетно образовање и васпитање стручног кадра за 

потребе градског саобраћајног предузећа и великог броја државних и приватних аутопревозника, 

аутосервиса као и предузећа која пружају услуге у области експлоатације и одржавања моторних 

возила.  

Ово постижемо свеобухватним преношењем и усвајањем како теоријског тако и практичног дела 

наставе.  

 

Све више наших ученика наставља образовање на студијама на високим струковним школама и 

факултетима, чему се даје пун значај. Неговање сарадње ученика и наставника, један је од 

приоритета, а заснива се на међусобном разумевању, уважавању, поверењу, правичности и 

одговорности свих учесника васпитно – образовног процеса, градња добрих односа са локалном 
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заједницом и пословним партнерима, је поље од изузетног значаја коме посвећујемо велику 

пажњу. 

 

Нашу школу и на даље видимо као место где ће ученици стицати трајна и применљива знања. 

Желимо да нас локална заједница и у будуће препознаје као васпитно-образовну установу коју 

одликују: рад у савременим просторно-техничким условима и атмосфера позитивних међусобних 

односа свих актера васпитно-образовног процеса . Трудићемо се да наша школа буде привлачна, 

ефикасна и атрактивна за ученике, родитеље и локалну заједницу како би постала водећа школа у 

рангу, како би наши ученици били спремни за рад, али и за даље образовање. 

 

Принципи на којима се заснива реализација Школског програма и који се уграђују у све школске 

активности су: уважавање и поштовање свих учесника у школском животу; уважавање и 

поштовање личности, личних својстава, узрасних и развојних карактеристика ученика; поштовање 

и неговање основних људских, индивидуалних и дечјих права и слобода; безусловно поштовање 

неповредивости личног интегритета и вредности сваког људског бића; равноправност, 

солидарност и правичност, поштовање и неговање природне и социјалне средине и  изградња 

образовно и развојно подстицајног окружења. 

 

Приоритетни задаци школе, на путу достизања постављених циљева  у реализацији Школског 

програма остварују се применом дидактичких принципа, начела која одређују ток предавања и 

учења, као што  су: 

Принцип  научности 

Овај принцип изражава научну одредбу наставе у савременој школи, као и педагошке тенденције 

свих других принципа јер непосредно произлази из научне заснованости свих друштвених појава и 

процеса и научног погледа на свет. 

Појам научности се односи на сва подручја и аспекте наставе: а) оријентацију наставних садржаја 

у правцу савременог развоја наука; б) научно излагање и тумачење наставних садржаја и в) 

методику наставе која је заснована на науци. 

Принцип прилагођености наставе узрасту ученика 

Овај принцип се схвата као захтев да садржина и обим градива, његова тежина и начин усвајања, 

одговарају психолошким и физичким својствима и способностима, узрасту и интересовањима 

ученика. Другим речима, да би наставно градиво било доступно, његов обим и квалитет морају 

бити прилагођени развојним особеностима и могућностима ученика. Осим узраста, обима градива, 

његове сложености и претходног знања, велики утицај на прилагођеност наставе узрасту ученика 

Ова елементарна правила налажу да се у настави иде од:  

1. лакшег ка тежем;  

2. познатог ка непознатом;  

3. простог ка сложеном;  

4. ближег ка даљем.  

Принцип систематичности 

Под систематичношћу наставе подразумева се: прегледно и логичко рашчлањавање наставног 

градива и издвајање онога што је у њему битно: доследно дидактичко-методичко структурирање 

тока наставног часа.Систематичност у излагању се постиже ако су сви делови наставног градива 

повезани с водећом идејом и ако се тежи откривању, уочавању и потврђивању његове суштине.  

Принцип систематичности је у основи заснован на раду наставника који овај захтев остварују 

непосредно и током целокупног процеса наставе. Претпоставка за његову успешну реализацију 
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је уједначен, континуиран, ритмичан рад у испуњавању школских и наставних обавеза како 

наставника, тако и ученика. 

 

Принцип повезаности теорије и праксе 

Повезаност теорије и праксе није само општи захтев кога се треба придржавати у свакодневном 

раду већ је и основа, претпоставка потпунијег и целовитијег рада у средњој стручној школи, као 

што је наша.  

У конципирању наставних планова и програма често се запажају слабости које показују 

неразумевање управо поменутог захтева.  Очигледно је тешко наћи меру и равнотежу између 

једног и другог. Ученицима су неопходна теоријска знања као услов и претпоставка целовитијег 

разумевања природе и друштва. 

Теоријска знања омогућавају брже прилагођавање променама како у области материјалне сфере, 

тако и у области друштвених односа. Међутим, у стицању знања ови захтеви чине само један део 

онога што ученици треба да науче и усвоје. Други део јесте примена, већа или мања, теоријских 

знања у свакодневном животу и раду, употреба бројних знања у решавању различитих питања и 

проблема (лабораторијски и практичан рад, различити задаци практичног и производног садржаја, 

примена теорема у математици и физици и сл.). На тај начин пракса је извор или почетак сазнања, 

она је реализација знања али такође и критеријум истине за сваку теорију или област.  

Пракса служи ученицима да продубљеније схвате теорију, као и да могу применити и проверити 

истинитост усвојених знања.  

Прави смисао кабинета, радионица, лабораторија, различитих полигона, практичних занимања, 

екскурзија, кружока, научних група, слободних активности и др, управо се састоји у томе да се на 

организован начин, користећи различите облике и могућности, повезују научена знања с њиховом 

непосреднијом реализацијом. 

Принцип очигледности 

Основни смисао принципа очигледности је да ученицима олакша додир са стварношћу како би 

упознавање ствари, појава, процеса и њихово разумевање било реално и директно. 

Постоји низ правила којих се треба придржавати при примени очигледних средстава:  

 ученике треба усмерити ка ангажовањем свих чула како би се предмети и појаве схвате 

потпуније и детаљније;  

 настојати да се обрати пажња на битне, најзначајније ознаке предмета посредством којих се 

могу најпотпуније изложити основне идеје;  

 предмете треба показати не само статично већ и у кретању, развоју, примени, и са више 

страна;  

 применом очигледних средстава треба изазвати што већу активност ученика;  

 водити рачуна да очигледност није циљ већ средство наставе и не претеривати у њеној 

примени у тежњи да јој се да карактер нечег посебног, атрактивног или универзалног. 

Принцип свесне активности ученика у настави 

Овај принцип указује и на активну улогу личности ученика у настави и подвлачи његову функцију 

субјекта, а не пасивног учесника у том процесу. Свесно и активно учење могуће је само ако онај ко 

учи сазна циљ и значај делатности које су везане за учење и ако овлада умењима неопходним за 

постизање одређеног циља. Успешна примена и реализација овог принципа зависе од места и 

улоге наставника у васпитно-образовном раду.  

Развијање активног односа у сазнавању и самосталности у стицању знања, по својој природи, 

захтева и извесну контролу постигнутих резултата наставе и учења и то контролу у два правца: 

контролу властитих резултата које врше сами ученици (самоконтрола) и контролу коју врше 
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наставници. Укратко, ученици желе да сазнају не само до чега су дошли већ и колико је тачно оно 

што су закључили и до чега су стигли. Контрола наставника иде у нешто другачијем правцу. Она 

је усмерена ка процени резултата које су постигли ученици или на властиту самооцену.  

 

Принцип трајности усвајања знања, вештина и навика 

Учење је и премиса и резултат развоја, пошто усвајање система знања доводи до одређених 

психичких активности и интензивног развоја. 

У савременој настави долази све више до изражаја логичко памћење - памћење осмишљено, 

усмерено и повезано са мисаоним процесима. Уместо огромног броја чињеница које ученици 

тешко усвајају,неопходно је дати најважније садржаје, суштинске чињенице и податке у таквој 

мери и таквим методама да чврсто и трајно буду усвојени. 

Ученици морају знати како да употребе, да примене оно што су научили и како то могу 

саопштити.  

 

Принцип индивидуализације 

Принцип индивидуализације се односи на прилагођавање дидактичке активности сваком ученику 

водећи рачуна о његовим индивидуалним особеностима. Индивидуализација наставе је, у ствари, 

прилагођавање дидактичких активности ученицима, али се при том води рачуна о њиховим 

индивидуалним особеностима, што заправо значи да треба подстицати активност појединаца на 

путу њиховог развоја.  

Главни циљ индивидуализације је научити ученике учењу, формирати код њих позитивну 

мотивацију за учење и ослободити потенцијалне способности сваког појединог ученика 

 

Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и 
програма 

Планирање васпитно-образовног рада како на нивоу школе тако и на нивоу једног предмета или 

часа мора подједнако бити систематично и одражавати један логички след операција. Први корак 

јесте одређивање циља и његово прецизирање - односно операционализација циља глобалне или 

појединачне педагошке активности. 

Постављени циљ односно задаци морају бити једноставно и крајње прецизно дефинисани, сужени, 

колико је то год могуће, на жељени резултат. Операционализација циља је посебно значајна на 

нивоу планирања часа или других активности, јер је ту могућа потпуна конкретизација.  

С обзиром на степен разраде планирање може бити глобално и оперативно; а према поступку 

временско и тематско.  

У пракси наше школе уобичајено је да наставник врши: глобално, оперативно планирање и 

непосредно припремање за извођење наставног рада - припрема за час као и друге облике 

васпитно-образовног рада који су тесно повезани са наставом нпр. - додатни рад. слободне 

активности и сл.  

Глобално планирање (годишње) врши се пре почетка школске године и обухвата распоређивање 

наставних тема, број предвиђених часова по теми, распоређивање часова са обраду, утврђивање и 

систематизацију.  

Оперативно планирање обухвата дидактичко-методску разраду наставних тема на наставне 

јединице а временски обухвата најмање један месец. Наставник ради на изради оперативног плана 

уз уважавање напред наведених елемената и поступака (нпр. корелација са истим предметом по 

разредима, сродним предметима, упознавање услова, предзнања ученика и сл.). Оперативни план 
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садржи: време (нпр. наставне недеље), редослед наставних јединица у оквиру теме и за сваку од 

њих назначен тип часа, облик рада - метод рада, наставна средства, место рада (локација), примена 

иновативних поступака, сараднике у реализацији и напомену у коју се уноси све оно што је важно 

за саопштење о наставној јединици, одступање од плана итд. Оперативно планирање захтева већу 

креативност и еластичност наставника у односу на усвојени Наставни план и програм. То 

подразумева извесну слободу наставника у коришћењу броја часова датих у оквиру наставне теме; 

наставник ће број часова одредити и према условима школе, захтевима који се пред ученика 

постављају и темпу којим ученици усвајају те захтеве.  

Непосредна припрема наставника за рад подразумева израду писане припреме која представља 

дидактичко-методичко структурирање часа, а састоји се у спецификовању одговарајуће наставне 

технологије која највише одговара унутрашњој логичкој структури градива одређене наставне 

јединице. Који ће елементи бити садражни у непосредној припреми зависи од више фактора међу 

којима као значајне истичемо: сложеност и тежину градива; искуства наставника у коришћењу 

облика, метода, средстава и система; циљеве конкретног часа и карактеристике ученика 

релевантне за остваривање тих циљева; дидактичко-техничку опремљеност школе и др.  

Основни задатак припреме и разлог за израду је да се планира организација часа и што 

конкретније предвиде активности и односи наставника и ученика. Да би се то постигло писана 

припрема треба да садржи следеће елементе: 

1. предмет,  

2. наставну јединицу,  

3. циљеве и задатке часа - блока (образовне и васпитне),  

4. артикулацију часа - главне садржинске целине и потребно време за њихову реализацију, а 

све то повезано са - облицима, методама, средствима и системима рада,  

5. сараднике у раду (уколико постоје).  

 

У изради писане припреме наилазимо на специфичности код припремања часова вежби и 

практичне наставе (види део о моторном учењу).  

 

 

ПЛАНИРАЊЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ  

 

Оптимално остваривање циља и задатака практичне наставе претпоставља правовремен приступ 

планирању и припреми њене реализације на нивоу школе и на нивоу образовног профила. 

Сложени и различити услови у којима школе остварују практичну наставу намећу као императив 

осмишљено планирање и солидну припрему. У зависности од врсте образовних профила, односно 

садржаја рада, сложености рада, средстава рада и укупних услова под којима се и изводи, врши се 

избор организационих форми, облика и средстава остваривања практичне наставе. Садржаји 

практичне наставe потребно је стално осавремењивати и прилагођовати  новим технологијама рада 

и условима организације, што изискује повећан напор у њеном планирању и припремању. Тиме се 

омогућује да њено остваривање буде рационалније, ефикасније и сврсисходније. То се може 

постићи ако се на време предвиде околности под којима ће се настава одвијати.  

Приликом разраде плана и припрема за практичну наставу полази се од броја ученика као 

квантитативног показатеља као и специфичности плана и програма практичне наставе, односно од 

броја и врсте образовних профила за које треба организовати практичну наставу. 

На основу оперативног плана наставник за сваку вежбу сачињава оперативно-техничку припрему, 

која подразумева целовиту припрему свих техничких елемената радионице - машина, алата, 

материјала, техничке и друге документације и др.  

У принципу, систематична и добро припремљена организација остваривања практичне наставе, 

разрађена у динамици до детаља (уз пуну сарадњу и сагласност одговарајућих фактора предузећа) 

обезбедиће да се недостаци сведу на најмању меру. Практична настава се одвија према утврђеном 

распореду рада и одређеном броју недељних и годишњих часова. Он је веома важан регулатор 
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организације живота и рада у школској радионици. Садржај и циљ практичне наставе условљавају 

облик, структуру и распоред наставних часова и зато не треба утврђивати универзалну стандардну 

организациону форму распореда и њој подређивати садржаје рада, односно наставног програма.  

У школским просторијама у Дунавској 62 у кругу ГСП-а (11 радионица за практичну наставу 

машинске и електротехничке струке површине око 930, у погонима ГСП Београд „Космај“, „Нови 

Београд“ су опремљене све учионице и радионица за потребе теоријске и практичне наставе, 

учионицама у  главној школској згради и библиотеци са читаоницом са 20 места, коју ученици 

користе као клуб ученика за друштвене и ваннаставне активности, ученицима се у школи пружа 

подршка личном и професионалном развоју. 

Оставаривање програмских садржаја практичне наставе одвија се  у предузећима која су социјални 

пертнери наше школе: ЈКП „Градско саобраћајно предузеће“, С.П. „Ласта“, „ПКБ“ Корпорација 

а.д., „Београдска аутобуска станица“, „Паркинг сервис“, „Прогрес“ аутокућа д.о.о., „Паркинг 

сервис“,  Ауто кућа „Компресор“, „Ауто Чачак“ д.о.о.,  „Порше Београд –Ада“, „Хит ауто“, „Делта 

ауто“, „Хонда“, „Сузуки“, Ауто центар „Нинић“,  ауто центар „Све за ваш ауто“, „Тојота“, АС 

„Мики“, „Јапан ауто“, „Буги Траде“ и Аутоелектричарска радња „Искра“, са којима школа 

остварује успешну сарадњу. 

За остваривање културних и других садржаја друштвене средине школа користи просторије НУ 

„Божидар Аџија“ , КУД „Градимир“, Општине Врачар, градских позоришта и библиотека, Музеј 

аутомобила „Београд“. 

Савремена дидактичка наставна средства су неопходан пратилац теоријских објашњења, која у 

школској радионици претходе непосредном практичном раду. Естетски захтеви школске 

радионице значајно утичу на стварање пријатног радног амбијента и развијања естетског смисла 

ученика чему посвећујемо пуну пажњу.  За сигуран и безбедан рад у школским радионицама има 

посебан значај и правилан распоред осветљења. При организацији радног места мора се имати у 

виду да добро осветљење доприноси бржем процесу рада и побољшању његовог квалитета, док 

лоше доводи до већег напрезања и брзог замарања органа вида, до погоршања квалитета рада и 

повећаја броја повреда. Бука и вибрације веома неповољно утичу на организам ученика због чега 

је, у таквим условима рада, неопходна примена савремених средстава који их смањују или 

неутралишу (пригушивачи буке, апсорбери звука, звучни филтери и др.) Све ове елементе редовно 

унапређујемо, што ћемо чинитии убудуће. 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

Наставници примењују одређене наставне методе у свим етапама наставног процеса од увођења до 

евалуације у циљу стицања знања, развијања способности, развијања мотивације за рад, стицања 

одређених личних особина. Избором и комбинацијом метода обезбеђује се најекономичнији пут 

остваривања постављених васпитно-образовних циљева. Унутрашњу основу наставних метода 

чине логичке операције индукције, дедукције, анализе, синтезе, уопштавања, генерализације, чиме 

се обезбеђује повезаност чулног искуства, мишљења и праксе. Наставне методе се непосредно 

ослањају на психолошке законитости учења. Оне мотивишу, обезбеђују позитивни доживљај 

вредности учења, а у корелацији са одређеним садржајима и средствима ангажују позитивне 

емоције и стваралачке способности ученика. Сваком наставном методом постижу се неки задаци, 

и у одређеним наставним ситуацијама свака метода постиже свој оптимум онда када највише 

одговара природи градива. У   остваривању планираних образовно-васпитних програма користе се 

следеће наставне методе: 

 

1. Вербалне методе или методе живе речи: монолошка и дијалошка. Жива реч је услов 

педагошке комуникације која има информативну вредност и заједно са својом емоционалном 

компонентом остварује одређен васпитни утицај на ученика. Жива реч развија говор који је облик 

и израз мисли. Свака реч је већ симбол, она уопштава. Развој говора утиче на развој апстрактног 

мишљења. Говором се изражавају и осећања, доживљаји, препознају уметнички изрази. 
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а) Метода усменог излагања - систематско вербално излагање делова градива. Позитивне стране 

ове методе су систематичност, економичност, могућност истицања битног у излагању, могућност 

утицања на осећања, могућност прилагођавања стила и сложености излагања претходним знањима 

ученика. Недостаци ове методе су у томе што су ученици мање активни, немогуће је пратити да ли 

ученици схватају излагање и изношење готових обликованих чињеница, па се она обавезно 

допуњује комбиновањем са другим наставним методама. Облици ове методе који се користе у 

школи су:  

- приповедање: најчешће се примењује у настави језика и хуманистичких предмета;  

- описивање: примењује се у циљу вербалног сликања својстава предмета, објеката, појава при 

чему научно описивање мора бити објективно, свестрано, тачно, детаљно, док уметничко 

описивање захтева познавање језичко-стилских средстава и субјективног доживљавања;  

- образлагање: појављује се када је у вези са неком констатацијом дошло до нејасноћа о узроцима 

појава, о узрочно-последичној повезаности појава, када је потребно аргументовати доказ, 

образложити правило примерима;  

- објашњавање: најчешћи и најсложенији облик излагања који се односи на објашњавање 

правила, принципа, метода, закона, теорију, аксиоме, системе, симболе, социо-културне вредности 

и др. Примењује се у настави свих премета, као и других видова образовно-васпитног рада кроз 

сложене мисаоне операције - описивање, издвајање, упоређивање, уопштавање које истовремено 

изазивају исте мисаоне функције ученика, што доводи до схватања апстрактних појмова. 

Рационалном схватању објашњавања помаже примена осталих наставних метода (дијалошка) као 

и наставна средства. Мисаона активност наставника је модел мисаоне активности ученика. 

Излагање остварује  наставник, ученик, неки други учесник у настави или ваннаставним 

активностима (нпр. стручњак који је позван у школу, познати уметник и др.). Такође, користи се 

репродукција говора уз помоћ CD-а, радија, телевизије.  

б) Метода разговора (или дијалошка метода) се користи у обради градива, понављању и 

проверавању путем питања и одговора и дискусије. Овом методом ученици се успешније 

активирају, подстичу се на увиђање односа међу појавама, закључивање и уопштавање што 

доприноси критичности, самосталности и самопоуздању. На тај начин ученици знања лакше 

схватају и трајније памте. Комуникација са наставником и међу ученицима сједињује 

индивидуални и колективни рад. Кроз разговор наставник најбоље упознаје особине и когнитивни 

стил ученика (начин мишљења и закључивања ученика). Методом разговора градиво се не излаже 

систематично као причањем. Уколико наставник није спреман да води ток дијалога ученици могу 

да скрену правац дискусије те се обради мање чињеница. Дијалогом се не могу тако успешно 

обрадити садржаји који треба да обезбеде емоционални доживљај. Квалитет разговора зависи од 

квалитета наставниковог питања. У школи се тежи избегавању употребе једнозначајних и 

допунских питања која као одговор траже репродукцију знања. Продуктивни дијалог обухвата 

питања и импулсе као што су: Ко? Како? Зашто? Опиши! Упореди! Анализирај! Образложи! 

Докажи да је ...! Претпостави да је ... и сл. Користе се следећи продуктивни облици разговора:  

- хеуристички разговор у којем наставник поступно уз помоћ читања води ученике од 

појединости, до откривања општег због чега је за овај разговор потребно искуство и предзнање 

ученика (читање, претходно учење);  

- слободан разговор током којег питање постављају и наставник и ученици о слободној теми или 

о теми која ће се обрађивати. Користи се и и на завршетку обраде неке теме да би се објасниле 

неке дилеме, поткрепиле доказом неке констатације па и проверили усвојени ставови и уверења   и  

- дискусија - полемика, дебата, расправа (у којој ученици међусобно и наставник и ученик) 

супростављају мишљења, износе и побијају аргументе, осветљавају проблеме са новог 

становишта. Услови за коришћење овог облика разговора (дискусија) су познавање теме, 

интересовање, способност излагања, надограђивања мисли на излагање претходника, као и 

позитивна својства личности - толеранција и међусобно уважавање ставова учесника у дискусији. 

У коришћењу дијалошке методе битно је да ученик буде слободан да поставља питања, да 
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наставник кроз разговор добија повратну информацију о томе да ли су ученици схватили 

постављене проблеме, идеје и слично.  

 
2. Методе рада на тексту, писани и графички радови ученика, односно рад ученика/наставника 

на разним изворима знања као и кроз многе мисаоне и практичне активности. Подстиче се 

коришћење, поред уџбеника, и приручника, лексикона, библиографија, штампе, енциклопедија, 

монографија, интернета; затим визуелног материјала - слика, цртежа, схема, дијаграма и 

многобројних симбола савремене визуелне комуникације. Ученици се подучавају да раде на 

информативном и научном тексту да би га разумели, његове информације уградили у свој систем 

знања и искуство у циљу примене у пракси. У школи је развијена пракса да ученике (путем 

индивидуалног рада, групног рада, учења путем решавања проблема, полупрограмирању и сл.) 

учимо да упознају садржај, информативне елементе текста и њихов однос да издвајају важне 

делове (податке, појмове) да упоређују, да структурирају садржај у јасан преглед, да оцењују 

вредност прочитаног и друго. Ученици се подстичу да расправљају о тексту са другима (што може 

да организује наставник), да посматрају појаве у животу о којима читају и да коначно остварују 

одлуке о примени схваћених информација у практичном раду или понашању.  

- Графички писмени радови управо омогућавају илустровање, а тиме и продубљивање и трајније 

запамћивање текстовног градива, као и боље схватање узрочно-последичних и квантитативних и 

квалитативних односа. Интегралном применом ове методе ученици се оспособљавају за израду 

скица, планова, мапа ума, реферата и самосталних писаних, графичких и других радова. Писмени 

и графички радови прате наставни процес и на њима практично у току наставе раде и ученици и 

наставници.  

 

3. Метода показивања се практикује у систематизацији учениковог чулног искуства и давању 

нових знања путем показивања објеката, предмета, појава и процеса у природи и друштву и 

учениковог вођеног усмераваног опажања и посматрања. Заснована је на принципу очигледности, 

примени савремене наставне технологије и повезивања школе са животом. Доприноси стицању 

знања на најбржи начин - непосредним и посредним опажањем, развија способност систематског 

посматрања, уводи ученике у праћење појава и процеса, развија способност прецизног изражавања 

о опаженом и извештавања, доприноси трајности знања, а код учења радњи остварује се 

повезаност живе речи (инструкције - коментар) уз допуну радом на тексту и опажања и практичне 

активности, при чему се ангажује више сензорних и менталних функција. Но, апстрактни појмови, 

идеје, унутрашње структуре предмета и појава не могу се непосредно опажати те њиховом 

објашњавању доприноси посредна очигледност, формирање представа и појмова на основу 

учениковог искуства и уз помоћ:  

 изазиваних процеса у контролисаним условима (тј. експеримената),  

 показивањем динамичких модела или статичких модела,  

 показивањем слика: географских и историјских карата, дијапозитива, филмова, фотографија, а 

нарочито цртежа, скица, дијаграма и схема.  

Путем савремених медија ученици се воде ка савладавању све апстрактнијих симбола визуелне 

комуникације укључујући и информатичку писменост. У школи се практикује коришћење свих 

наставних ситуација у којима се анализира (проблем, задатак, уметничко дело, систем),  подаци 

доводе у међусобни однос, упоређује, објашњавају трансформације, при чему се ученицима 

указује на моделе мишљења и мисаоних операција и труди се да се прати ток њиховог мишљења. 

Адекватан избор и употреба наставних средстава, правилно показивање и извођење посматрања и 

показиваних активности од стране ученика добар су узор за самостални рад ученика и, што је 

крајњи циљ васпитања и образовања, за стицање радних способности ученика.  
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4. Метода практичних радова примењује се у школским лабораторијама, кабинетима, 

радионицама или ван школе. Односи се на огледе, ескперименте и друге видове учења. Практични 

рад се организује: 

а) у предметима где је директно одређен програмом и  

б) у предметима где није одређен програмом, али из природе наставне јединице произилази да би 

учење било најбрже ако би се остварило практичним радом.  

Корисно је примењивати практичан рад у предметима где се повезују особине и структуре 

супстанци и материјала, обликује и трансформише материјал (хемија, физика, биологија, ликовна 

култура, информатика). За извођење практичне радње која се састоји из радних операција ученик 

треба да познаје:  

а) особине материја на коју делује или предмет (пројекат) рада;  

б) потребна средства (инструменте) и њихову функцију и употребу;  

в) структуру практичне радње (с обзиром на број и редослед практичних операција и др.). 

 Практични рад се примењује ради што непосреднијег осамостаљивања  ученика и стога се изводи 

у комбинацији различитих облика рада - колективно, групно, у паровима и индивидуално до 

оспособљавања ученика за самостално планирање, реализацију и верификацију. Практични рад 

активира ученика у потпуности јер обухвата посматрање, мишљење и праксу, интезивније делује 

на формирање позитивног односа према раду, на мотивацију, интересовања и вредновање рада. У 

јединству са методама објашњавања, показивања, метода практичних радова има битну улогу у 

одређивању најрационалнијих путева професионалног формирања личности ученика.  

 

ОБЛИЦИ НАСТАВЕ  
Савремене дидактичке теорије, теорије учења и развијена образовна технологија омогућавају да се 

у постојећу организациону основу уносе и флексибилнији облици наставе и учења који омогућују 

разноврсну структуру ученичких активности у циљу њиховог продуктивног (интелектуалног, 

креативног и практичког) ангажовања у условима остварене диференцијације и индивидуализације 

наставе, сједињавања индивидуализованог и заједничког рада и напредовања ученика. У циљу 

остварења укупних задатака и унапређивања квалитета па самим тим и ефеката наставе, 

наставници изграђују стратегију наставе комбинујући и примењујући фронтални, групни и 

индивидуални рад, као и осавремењене облике организације наставе и учења као што су: 

диференцирана настава, индивидуализована настава, тимска настава, рад у паровима и други уз 

адекватан избор начина (система) учења: предавачког, програмираног, проблемског, учења путем 

открића и других. При том је годишња припрема наставника одлучујућа, јер у тој почетној етапи 

рада опредељује се шта ће бити обрађено путем предавања и фронталним радом са ученицима, 

шта индивидуализованом наставом, шта диференцираном наставом по нивоима, шта проблемском 

наставом (индивидуално и у групи) и сл. Тиме се превазилази слабости предавачко-испитивачке 

наставе, кампањског учења, нездравог такмичења и индивидуализма и омогућава рационално 

осамостаљивање ученика у мишљењу и раду.  

 

Фронтални облик рада у настави је истовремени, напоредни рад наставника са свим ученицима 

у разреду под истим радним условима. То подразумева да се сви ученици стављају пред исте 

задатке, на истом наставном градиву са истом педагошком стратегијом. Ово је најчешћи облик 

рада наставника приликом преношења нових информација и нових знања ученицима, али никако и 

најзаступљенији. У овом облику рада доминира наставник користећи се вербалним методама рада. 

Предност овог облика је у томе што је економичан јер се може применити у одељењима са 

релативно великим бројем ученика и што омогућава наставнику да у оквиру расположивог 

времена обради веће програмске целине и у условима када нема довољно адекватних услова за 

демонстрирање. Овај рад пружа могућности за стварање одређених емоционалних и 

интелектуалних расположења код свих ученика чиме се продубљује доживљај садржаја градива. 

Међутим, рад са свим ученицима захтева да се настава одмери према "просечном" ученику и у 
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обради градива и у ангажовању, а самим тим не задовољавају се потребе других категорија 

ученика - обдарених и оних са тешкоћама у учењу или са споријим темпом напредовања. То 

доводи до сметњи у процесу индивидуализације рада и омета оптималну активизацију ученика.  

 

Индивидуални облик рада са ученицима практикује се уз одговарајућу помоћ наставника, било 

да се  ради на посебном задатку или на задатку који је део општег задатка за разред. Атмосфера 

индивидуалног рада обезбеђује максималне услове за развој радних и организационих 

способности ученика, развија самосталности у раду и учењу и има велику мотивационо-

активизациону моћ. Примена овог облика наставног рада захтева извесну систематичност, 

поступност и одговарајућу припрему ученика и наставника. Индивидуални рад може бити усмерен 

или вођен и слободан, скоро потпуно самосталан рад ученика на часу. У овом облику наставног 

рада најчешће се примењују лабораторијске и експерименталне методе, методе рада на тексту и на 

графичким радовима као и комбинација метода показивања и објашњавања, када ученици једни 

другима или наставнику показују и објашњавају неке законитости, чињенице, теорије. Наставници 

настоје да што више  узимају у обзир карактеристике ученика као појединца (претходна знања, 

склоности и способности, нивои мотивације и друге особине личности) у обликовању задатака на 

чијем извршењу треба да се ангажује како би овај облик рада у већој мери добио карактеристике 

индивидуализованог педагошког поступка.  

 

Групни облик наставног рада је рад са мањим бројем ученика где се наставно градиво обрађује 

са прецизно подељеним радним задацима и обавезама, а резултати рада дискутују у одељењу. 

Примена овог облика рада има социолошко, психолошко, педагошко и дидактичко оправдање. 

Групни рад повећава број непосредно ангажованих и активних ученика у истом моменту, 

омогућује да ученици заједничким радом стичу знања, вештине и навике. Овакав рад подстиче, 

усмерава радне облике комуникације, размене и сарадње међу ученицима и између ученика и 

наставника. Групни рад нужно захтева заједничко планирање, поделу рада, повезивање резултата 

појединаца у резултате групе и често резултате групе у резултате одељенског колектива. Исходи 

таквог рада су мера заједничке успешности свих чланова. Све те карактеристике доприносе да 

наставни процес постаје значајан фактор социјализације ученика. Приликом формирања група 

води се рачуна да састав чланова групе буде адекватан у односу на циљ; да комуникација буде 

договорена између чланова, са наставником и другим радним групама. Задаци за групни рад могу 

бити:  

1) истоврсни за сваку групу;  

2) диференцирани према садржају када свака група решава друге задатке;  

3) диференцирани према интересовању ученика и  

4) диференцирани према нивоу знања и способности ученика.  

Рад у групи се обавља по следећем редоследу:  

1) припремна фаза (постављање циља и задатака, подела рада, подела ученика у групе);  

2) оперативна фаза (реализација задатака, трагање за информацијама, размена искуства и 

активности међу члановима) и  

3) верификативна фаза (извештавање, дискусија, усвајање закључака, вредновање).  

Групни рад се примењује у корелацији са осталим облицима рада и примењује се када је оправдан, 

односно рационалан у односу на циљ, задатке и одређене наставне садржаје.  

 

Диференцирана настава. Са становишта опредељења школе да омогући оптимални свестрани 

развој сваком ученику у настави се уважавају индивидуалне, одлике по способностима, 

мотивацији, интересовањима, темпу учења, раније стеченом искуству и знању, као и друштвено-

културним вредностима средине у којој се ученик развијао. Са дидактичког аспекта ово се 

постиже  различитим мерама диференцијације наставе као и индивидуализацијом процеса учења. 

Унутрашња диференцијација наставе у једном одељењу (или 2-3 паралелна) подразумева 

структурирање процеса учења за различите категорије ученика. Диференцирање не значи само 
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организационе мере груписања ученика, већ и диференцирање циљева, садржаја, метода и 

наставних средстава. Диференцирање има значај како за индивидуализацију у когнитивном 

развоју личности, тако и за социјални развој ученика.  

У наставној пракси ове школе појављују се:  

1) Спољашње диференцирање наставе која подразумева организацију у којој се ученици из 

разредне заједнице распоређују у нове хомогене групе бар по једном критеријуму, 

најчешће према способностима и успеху или, према интересовањима (допунска, додатна и 

припремна настава, као и секције или флексибилнији повремени облици диференцирања за 

обраду неке наставне целине при чему наставници раде тимски) и  

2) Унутрашње диференцирање које је самосталан облик наставне организације унутар 

одељенске заједнице једног разреда и практикује се у оквиру реализације обавезне и 

изборне наставе.  

Поступци унутрашњег диференцирања наставе могу бити:  

1) социјално диференцирање (групе различите по врсти и обиму);  

2) методско и медијално диференцирање (избор поступка, средстава и извора знања, зависно 

од темпа и стила учења) и  

3) тематско диференцирање (прилагођавање садржаја могућностима ученика).  

Приликом опредељивања за унутрашњу диференцијацију наставе на наставном часу или у оквиру 

више часова који обухватају тематску целину наставник мора имати у виду обавезу да обезбеди 

време потребно да сви ученици усвоје заједничка фундаментална знања и вештине неопходне за 

даље напредовање, односно примену у занимању; да поред тога ученици који брже напредују и 

обдарени ученици шире и продубљеније проучавају поједине предмете или области које их 

интересују;  да истовремено, ученицима који теже напредују (избором метода, извора знања, 

посебном припремом задатака) омогући да усвоје минимум знања и вештина потребних за рад.  

 

Индивидуализована настава. Ученици се у једном одељењу разликују по својим општим и 

специјалним способностима, по надарености, интересовањима, мотивима, особинама личности, па 

у вези с тим и у начинима, стилу и брзини учења. Због тога се уместо традиционалне наставе која 

се обраћа просеку у одељењу практикује прилагођавање наставе могућностима и потребама сваког 

ученика. Индивидуализована настава значи:  

1) узимање у обзир особина свих ученика и разлика међу њима;  

2) варирање метода, средстава и поступака према тим разликама и  

3) омогућување напредовања ученика према властитом темпу учења.  

Индивидуализацијом се подстичу властите активности ученика у процесу учења па се тако 

остварује задатак да се ученик научи учењу, да се развија његова унутрашња мотивација, да се 

постепено откривају-ослобађају његове укупне потенцијалне способности, да он сам открива, 

увиђа своје способности у разним подручјима рада. Под индивидуалном наставом се подразумева 

самостално решавање задатка под руководством наставника, али без размене информације међу 

ученицима. Наставник прати ток, темпо и резултате рада и може да мења, преусмерава своју 

помоћ у циљу оспособљавања ученика за самосталан рад. За разлику од тога, у  

индивидуализованом раду, који се такође практикује у школи, сви ученици решавају исте задатке, 

а њихов рад и решења су део заједничког задатка целог одељенског колектива.  

У индивидуализованој настави рад  је прилагођен појединцу према његовим способностима и 

особинама али тако да одговара потребама, жељама и начину мишљења појединаца који у 

индивидуалном раду учествују. То подразумева обликовање садржаја диференцираних задатака, 

примену специфичних метода и средстава, извора знања да би се ученицима омогућило развијање 

сопствених снага и оригиналности уз уважавање њиховог ритма рада, стила рада, афективних 

реакција и других чинилаца као што су премореност, породичне околности у којима живи и сл. 

Индивидуализована настава је нашла место у раду  школе, зато што омогућава:  

 прилагодљивост на све предмете и на узраст ученика са којима радимо;  
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 може да се примени на разним степенима савладаности наставе;   

 више од осталих облика доприноси развијању позитивних ставова према учењу;  

 развија иницијативу, унутрашњу мотивацију;  

 упознавање својих моућности и управљање саморазвоја ученика;  

 потпунију контролу услова рада, па према томе долази и до бољих општих ефеката;  

 више времена да ученик сагледа шта се и како учи;  

 боље управљање напредовањем ученика;  

 препознавање потребе за пружањем помоћи у превазилажењу тешкоћа;  

 варирање садржинине, метода и извора учења према њиховој ефикасности и предвиђање 

исхода наставе.  

Поједини ефекти индивидуализације остварују се разним начинима организовања наставе: 

 индивидуализованим радом ученика на диференцираним задацима (са или без наставних 

листића);  

 групним радом са унутрашњом диференцијацијом задатака;  

 самосталним радом на програмираном и полупрограмираном материјалу;  

 учењем путем открића и решавањем проблема.  

При спровођењу индивидуализације наставе води се рачуна о избегавању ризика од 

интелектуалне, емоционалне и моралне изолованости појединог ученика. Стога се 

индивидуализација наставе повезује са разним облицима наставе који обезбеђују учење у 

условима социјалне комуникације и кооперације.  

 

Тимска настава у којој два или више наставника и њихови сарадници координирају рад на 

реализацији програма једне веће по узрасту (или образовном нивоу) уједначене групе (нпр. нише 

одељења истог разреда), радећи на оним деловима програма или активност за које су стручно 

највише заинтересовани и оспособљени.  

Тим заједнички реализује поједине програме или теме: планира, изводи и вреднује активности 

ученика, организује наставу и припрема садржаје, задатке и сл. који одговарају њиховим 

потребама и могућностима и на тај начин настоји да рационализује рад и учини га ефикаснијим. 

Поред групног организовања ученика и наставника тимску наставу карактерише флексибилно 

распоређивање наставних садржаја и коришћење времена као и интезиван стручни приступ обради 

садржаја уз употребу савремених наставних средстава. Тимска настава се одвија:  

1) у великим групама (више одељења једног разреда) у којима доминира наставник стручњак из 

тима или доведен изван школе. Често се ради о темама које подстичу развијање здравих 

стилова живота, развијање еколошке свести или обраду неких друштвено важних тема. Рад у 

великим групама се практикује за предавања, увођење у веће целине, тумачења, 

систематизацију, закључна разматрања, приказивање филмова, подношење извештаја о 

истраживањима и сл, најчешће у оквиру факултетивних и слободних активности;  

2) у средњим и малим групама које се формирају после увођења ученика у рад у виду 

хетерогених група (30 до 35 ученика). У тим групама се остварује рад на материјалу, вежбање 

и утврђивање да би се после проверавања ученици делили у хомогене групе, где број ученика 

варира све до малих група у којима се рад диференцира према ученицима који су више 

напредовали, према онима који заостају, док трећи продужавају са учењем на истом 

материјалу;  

3) тимска настава се када је то неизбежно диференцира све до самосталног и индивидуализованог 

рада ученика.  

Тимски рад се односи и на формирање тима наставника који почиње планирањем почетком 

школске године. Наставници се опредељују за тимски рад на обради комплексних, сложених, 

интердисциплинарних тема да би омогућили ученицима што боље схватање појава и њихову 

узрочно-последичну повезаност и међузависност. Тим разматра ко о појединим аспектима теме 

може најстручније да излаже свим ученицима, опредељује се за одређена наставна средства, често  
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аудио-визуелна  (филмове, презентације, пројекције и слично, што одговара раду са великом 

групом); договара се о раду у одељењу у малим групама; предвиђа које додатне активности 

(експерименте и слично) ће остварити у додатном раду, а шта у слободним активностима.  

 

Програмирана настава настаје из тежње за рационализацијом процеса учења, односно из потребе 

да се процес учења учини што активнијим, да се контролише и да се унапред могу предвидети 

његови ефекти. То је довело до програмирања наставних садржаја путем врло кратких корака. 

Програмирана настава и програмирано учење полази од претпоставке да процес учења има три 

битне фазе:  

1) контакт ученика са чињеницама односно информацијама које треба усвојити (у класичној 

настави то је када наставник предаје, изводи вежбе, ученик учи из уџбеника, приручника, 

литературе, слуша радио, снимљена предавања, CD, гледа филмове);  

2) властита активност ученика на градиву које треба усвојити, научити (на том градиву 

ученик треба да ради, да га употребљава у различитим варијантама примене) и  

3) повратна информација о успешности или неуспешности учениковог рада на градиву.  

 

У традиционалној, предавачкој настави битна је прва етапа. Програм се сматра реализованим ако 

је наставник са ученицима "прешао градиво". Изостаје ученикова самостална активност на градиву 

(или се овај најбитнији део пребацује за домаћи рад где ученик ради без наставникове помоћи и 

усмеравања), а повратну информацију која у психолошком смислу представља поткрепљење 

(позитивно или негативно зависно од одговора) ученик добија тек приликом врло ретких одговора 

за оцену. Програмирана настава изводи се уз помоћ програмираног материјала (software-а) који 

може бити израђен за део градива једног предмета у виду програмираног наставног материјала, 

могу бити програмиране само поједине теме, или наставне јединице, а програмирани материјали 

се уграђују у компјутере или се израђују штампањем. Програмирање је активност која захтева 

врло стручно структуирање садржаја по кратким корацима - чланцима и секвенцама - који 

обезбеђују логички редослед и поступност у учењу на најлакши и најбржи начин. При том је у 

сваком чланку или за више чланака истовремено обезбеђен целовит процес учења:  

1. припрема,  

2. обрада новог (информисање), понављање и вежбање и  

3. проверавање, односно повратна информација.  

Сваки рад па и програмирано учење подразумева припрему ученика коју врши наставник (тумачи 

како се ради на програмираним материјалима) или се упутство даје уз програмирани материјал.  

Усвајање и запамћивање информација је услов за решавање задатака који могу бити једноставнији 

и сложенији (када обухвата више информација из претходних чланака односно постепено води до 

општих појмова). Иако програмирање није много заступљено, чешће је у употреби делимично 

програмирање за које се оспособљавају и ученици. Циљ је да се у наставу уноси што више 

самосталног рада, активности, двосмерне комуникације и да ученици добијају чешћу повратну 

информацију. Практикују се два приступа полупрограмираног учења:  

1. наставник по краћим деоницама излаже градиво, води разговор са ученицима из којег 

следе закључци, или пројектује информације путем дигиталног пројектора, филма и 

слично, затим за сваки део варира питања за вежбање и на крају у целини проверава 

резултате петминутним тестом (или пребројавањем тачних одговора, дизањем руке);  

2. други облик полупрограмираног учења је самосталан рад ученика са уџбеником. То су 

радни уџбеници који пре свега имају прегледно структуиран основни текст за графичким 

истицањем битног, затим вежбе, дискусиона питања, табеларне прегледе и друго, а понеки 

и краћи испити знања након обрађене теме. Правилно решење задатака даје се или у 

уџбенику или их саопштава наставник. На основу рада са таквим уџбеником ученик се 

уводи у поступке рада на сваком другом тексту, издвајања и запамћивања чињеница, 

уочавања проблема, мисаоног повезивања чињеница и генерализације, односно у 

самопрограмирање.  
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Проблемска настава као вид активног учења подразумева организацију наставе која се заснива на 

структуирању градива кроз постављање централног проблема на коме се током учења ради, на 

комуникацији ученика и наставника, коришћењу виших когнитивних процеса и уважавању 

претходних знања и искуства ученика. Проблемски организована настава одвија се кроз следеће 

фазе: постављање проблема где наставник ученицима излаже задатак у проблемском облику и 

упућује их да уоче проблем (ученици потом из раније стечених знања траже она која им могу 

помоћи у решавању постављеног проблема, односно задатка, да би извршили селекцију знања 

разговарају са наставником који им даје одговарајуће смернице у тражењу решења) и  у другој 

фази рада ученици бирају могуће начине решавања и уз помоћ наставниковог вођења проверавају 

њихову истинитост. У случају неуспеха траже се и проверавају нови начини. У току постављања и 

проверавања истинитости хипотезе наставник, посебно у ситуацији погрешног рада, ученицима 

поставља додатна, пре свега подстицајна, питања чији је задатак да ученике усмери ка решењу. 

Често наставник води ученике до решења тако да централни проблем рашчлани на низ мањих чији 

поступни след решења доводи до главног решења- провера утврђеног решења у пракси је завршна 

фаза рада. Процес учења се завршава доношењем коначног суда.  

Овакав облик организације наставе доприноси мотивацији ученика, повећава њихову активност 

чиме се постиже и већи ефекат у остваривању васпитно-образовних задатака наставе, а пре свега:  

развијање унутрашње мотивације код ученика - мотив радозналости, постигнућа, 

самоактуализације; активирање мисаоних процеса (анализе, синтезе, апстракције, генерализације и 

сл.) и развој креативних компоненти мишљења (флуентност, оригиналност, флексибилност, 

осетљивост за проблеме и др).  

На овај начин сам наставни процес је привлачнији и интересантнији, а ученици се оспособљавају 

за самостални рад. Успех коришћења проблемске наставе зависи од узраста, мотивисаности, 

претходних знања и искуства ученика, као и од припремљености и мотивисаности наставника. 

Зато се наставници темељно припремају, а припрема обухвата: избор и планирање наставних тема 

односно наставних јединица за примену проблемске наставе, избор проблема и припрема вођења 

ученика за њихово решавање, утврђивање начина мотивације ученика, припрема дидактичког 

материјала и наставних средстава.  

 

Учење путем открића, односно учење путем истраживања којим се остварује напредак посебним 

начином вођења ученика да релативно самостално открију нове принципе, правила и законе, да 

структурирају чињенице које уче и да упознају методе решавања различитих проблема. Ова врста 

рада ефикасна је у случајевима откривања нових принципа и појмова, при организовању чињеница 

у структуре односно када је могуће секвенцијално обрађивати одређене садржаје. Реч је о малим 

открићима, за разлику од концептуалних инвенција, које нису предмет учења путем открића у 

настави. Процес откривања је резултат индуктивног и дедуктивног мишљења, при чему су 

наставникове инструкције основни инструменат усмеравања активности ученика. Реч је о 

релативно самосталном упознавању од стране ученика са новим чињеницама и генерализацијама 

које му раније ни на један начин нису саопштене. У процесу примене ове врсте учења доминирају 

трагалачке и хеуристичке активности ученика при усвајању општих правила учења, метода 

решавања проблема и постепено улажење у процес сазнавања. Настава у чијој је основи учење 

путем открића утиче на: развијање интелектуалних способности ученика, развијање унутрашње 

мотивације и истраживачког стила код ученика, непрекидно буди радозналост, условљава бољу 

ретенцију и трансфер стечених знања и  активира ученике и непосредно развија њихову 

способност за решавање проблема, стицање нових информација и др.  

Приликом припремања градива и ученика за учење путем открића правилно се бирају инструкције 

које треба да подстичу развој индивидуалних диспозиција ученика, да усмеравају активност на 

структурирању знања на специфичан начин, доприносе да се материјал проучава у секвенцама и 

обезбеђују повратне информације ученика у процесу трагалачких активности. При креирању 
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секвенци за проучавање предност треба давати оним садржајима који чине окосницу појмова 

структуре датог предмета, посебно доприносе разумевању основних поставки, начела и принципа.  

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 
Наставна средства  која се у школи користе одређена су њеном опремљеношћу и оспосбљеношћу 

наставника за њихово коришћење. Разнолика наставна средства се користе ради:   

 мотивисања ученика за учење;  

 повећавања ефективности учења;  

 програмирања педагошке стратегије, активности ученика и наставника у свим етапама 

васпитно-образовног процеса њиховим посредством;  

 постепеног осамостаљивања ученика у процесу стицања нових знања и њихове практичне 

примене при чему је рад са различитим изворима знања основа за подстицања 

перцептивних, практичних и мисаоних активности ученика, без којих нема усвајања нових 

знања, формирања ставова и уверења;   

 омогућавања ширег увођења диференцираних облика рада и савремених дидактичких 

система наставе и учења;  

 ревалоризовања у већем степену методе стицања знања непосредним искуством ученика 

као и перманентног стицања секундарних информација путем савремених медија и 

материјала као најзначајнијег вида обогаћивања непосредног искуства ученика и 

оспособљавања ученика за селективни приступ информацијама и самообразовању.  

 

Наставна средства - штампана, аудитивна, визуелна, аудиовизуелна, па ни она најсавременија за 

делимичну аутоматизацију наставног процеса не могу изоловано обезбедити реализацију циљева и 

задатака наставне теме ако нису интегрални део шире групе наставних средстава (програмских 

захтева, уџбеника, средстава за лабораторијске експерименте, предмета и објеката непосредне 

стварности) укључујући и наставника као најважније "наставно средство"- најзначајнији чинилац 

наставе. У поступном савладавању апстрактних појмова (од непосредне стварности до вербалних 

и апстрактних симбола) посебан значај имају аудиовизуелна искуства ученика стечена путем 

савремених медија и материјала налазећи се на средини између објеката непосредне стварности и 

апстрактних визуелних и вербалних симбола. Без ових искустава која данас чине незаобилазно 

окружење наших ученика, немогуће је данас пуније изразити савремени свет, актуелизовати 

догађаје у њему и снажније га доживети. У нашој школи наставник остаје мера свих педагошких 

преображаја, програматор и процењивач вредности softwer-а, аниматор и организатор васпитно-

образовног процеса и непосредни носилац васпитних задатака.  

Врсте наставних средстава која се користе: 

1) Вербална наставна средства (жива и изговорена реч - говор и репродукована реч и говор). 

2) Текстуална средства (одговарајући штампани и посебно писани текстови из различитих 

области људског стваралаштва).  

3) Визуелно наставна средства (сва она средства која се у току наставног процеса примају - 

опажају чулом вида: предмети, фотографије, дијаслике, цртежи, карте, схеме, графикони, 

дијаграми, симболи итд.).  

4) Аудитивна наставна средства (сва она средства која примамо помоћу чула слуха; поред 

говора то су и: разни шумови у природи и акцетичне појаве, музички и тонски ефекти, разни 

звучни ефекти, репродуковани - вештачки и природни ефекти итд). Аудиовизуелна наставна 

средства постављају синтезу елемената аудитивних и визуелних средстава, као на пример: 

дијафилм праћен одговарајућим текстом, музиком, шумовима или другим звучним ефектима; 

тонски филмови; ТВ емисије, видео касете, и др. У ову групу средстава спадају и филм, 

дигиталне презентације  и сл. Ова средства помажу у превазилажењу проблема апстрактности 

и ближа су ученицима.  
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5) Мануелна наставна средства чине посебну групу средстава. Она служе за извођење 

разноврсних операција, захвата и сл, као на пример: инструменти, апарати, предмети, 

материјали.  

6) Експериментална и демонстрациона наставна средства. Овде спадају сва средства која 

обезбеђују извођење експеримената и демонстрација. Примењују се, осим у обавезној настави 

и у оквиру слобдних и факултативних активности (Гимфест, на пример). 

7) Помоћно-техничка наставна средства омогућавају успешну примену осталих, главних 

наставних средстава. Користе се: рачунари, дигитални пројектор, апарат и видео камера, беле 

табле, лабораторијске столице, апликатори, апарати, показивачи и др. Осим што су савремени 

медији ближи и интересантнији ученицима, па их боље прихватају, они и ослобађају време 

наставнику да се више бави питањима васпитања и развоја личности ученика.  

У свакодневном раду у школи води се рачуна о томе  да сва наставна средства која наставник жели 

да примени или употреби на часу, морају бити технички исправна и њихова примена потпуно 

безбедна у односу на наставнике и ученике.  

 

ВРЕДНОВАЊЕ РАДА И НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 

Праћење рада, напредовање и оцењивање постигнутог успеха у сваком предмету организује се у 

функцији праћења укупног развоја личности ученика. Наставник на основу прикупљених  

информација има задатак да процени, вреднује и оцени ниво који је ученик у свом васпитно-

образовном раду и развоју постигао и то у знању, мишљењу, оспособљавању за рад, ставовима и 

понашању (спремност, активност и одговорност). 

Међутим, оцена мора бити индивидуализована и показати колико је ученик напредовао не само у 

односу на захтеве програма, већ и у односу на своје могућности и залагање. Оцена треба да одрази 

напредак у знању, стеченим способностима, вештинама, у укупном развоју личности посредством 

рада и залагања у одрененом предмету. Оцењује се петостепеном бројчаном скала оцењивања са 

оценама: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1).  

Важне компоненте оцене су:  

 квантитет и квалитет знања (како и колико познаје чињенице, правила, законе, како мисли 

и закључује);  

 радне навике,  

 оспособљеност за примену знања,  

 оспособљеност за практични рад и интересовање,  

 залагање у раду,  

 усвојене вредности и ставови у вези са одређеним наставним садржајима. 

Приликом праћења и вредновања наставник има у виду способност ученика за одређене 

активности, стваралачке способности, евентуалне тешкоће у развоју и објективне услове ученика 

за рад -породичне, социјалне и др. У систему вредновања у школи и у сваком предмету поштују се 

правила да је оно планско, континуирано, објективно, стимулативно и јавно. 

 

Програм допунске, додатне и припремне наставе 

Допунска настава 

Школа организује допунски и додатни рад према потребама ученика који стално или повремено 

заостају у савлађивању образовно-васпитних садржаја у редовној настави. 

 

Допунски рад се реализује током школске године и њоме су обухваћени ученици: 

 који перманентно заостају и тешко савлађују наставно градиво 

 који у току школске године више пута добију негативну оцену из него предмета 
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 који због болести, породичних или других оправданих разлога дуже одсуствују са наставе 

 који долазе из других школа, а поготово из других република, с обзиром на то да се програми 

разликују; 

  који су похађали наставу у иностранству; 

 који су из предмета у претходном разреду показали недовољан успех или ишли на поправни 

испит; 

 који у довољној мери не познају језик на којем се обавља настава. 

 

Допунски рад треба, по правилу, организовати у току читаве наставне године, с тим што за неке 

ученике или групе ученика може да траје дуже или краће 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: 

 један ученик, који заостаје у савлађивању садржаја из више предмета може бити 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; 

 састав појединих група не треба да буде сталан у току читаве године, будући да неки ученици 

који отклоне пропусте које су имали у праћењу напуштају их, али да се у њих укључују неки 

нови ученици; 

 оријентационо планирати садржаје за сваког ученика и за сваку групу, водећи рачуна при томе 

да се допунски рад може одржавати у оквиру једног или два часа недељно. 

 

Циљ допунске наставе је омогућавање ученицима који заостају у савлађивању образовно-

васпитних садржаја да се лакше укључују у редовни васпитно-образовни процес.  

Задаци:  

 ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате,  

 савлађивање овако утврђених садржаја треба више 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. 

 

Трајање допунског рада се мора еластичније организовати. У зависности од пропуста у знању, 

нивоа усвојености градива, психофизичких могућности ученика као и оптерећености ученика у 

току дана, дужина рада са појединим ученицима у групама може трајати краће или дуже од 45 

минута. 

Додатна настава 

Циљ додатног рада је да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире и да продубе 

своја знања и вештине из неких наставних области и предмета у складу са својим интересовањима, 

способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, 

стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље 

самообразовање.  
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Задаци додатног рада / наставе: 

 задовољавање индивидуалних особености ученика - склоности, интересовања, 

способности за учење; 

 подстицање индивидуалног развоја ученика (адекватног темпа), пре свега њихових 

интелектуалних карактеристика, што омогућава брже напредовање ученика (акцелерација); 

 проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици 

показују интересовања 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, продубљују и допуњују новим садржајима, одређених наука, и као 

такви важе само за ученике обухваћене овим обликом рада. Самим тим, садржаји додатног рада су 

индивидуализовани, како у односу на ученика, тако и у односу на наставника. 

 

Додатним радом треба обухватити ученике: који постижу изузетне резултате у савладавању 

садржаја програма, који показују интересовање за проширивање и продубљивање знања и вештина 

и који су обдарени и талентовани за одређене области предмете. 

Један ученик, се по правилу, може укључити у додатни рад само 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 предмета ако они припадају 

сродној групи (природна, друштвена и сл.) и ако ученик изричито испољи жељу. Ученици који су 

обухваћени додатним радом из једне наставне области, односно предмета могу бити ангажовани и 

у раду једне секције, научне групе, дружине и сл. 

 

Додатна настава ће бити реализована током школске године и организоваће се за обдарене и 

талентоване ученике који су посебно заинтересовани за поједине наставне предмете или области. 

Припремни рад 

Циљ припремне наставе (припремног рада) је омогућавање ученицима који заостају у савлађивању 

образовно-васпитних садржаја да се лакше укључују у редовни васпитно-образовни процес.  

 

Задаци припремног рада су: 

 ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате; 

 савлађивање овако утврђених садржаја треба више 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. 

 

Организује се за све ученике који полажу разредне и/или поправне испите почетком маја за 

ученике завршних разреда, а крајем маја и крајем јуна за ученике осталих разреда. Припремни рад 

за разредне и поправне испите планиран је структуром радног времена наставника. Реализација се  

спроводи  према потреби, а након одржаних Одељенских већа. Садржај је идентичан прописаном 

наставном плану и програму. Избор, ширина и дубина обраде, као и дидактичко-методички 

поступци, у овим облицима рада су, више него обично, под утицајем индивидуалних 

карактеристика ученика укључених у допунски и припремни рад.   
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Програми и активности којима се развијају способности за решавање 
проблема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање 
предузетничког духа 

Школа у оквиру својих обавезних наставних предмета, грађанског васпитања као изборног 

предмета, као и кроз ваннаставне активности развија способност за препознавање проблема, 

вештине планирања акција за решавање проблема, удруживање и тимски рад, подстиче 

самоиницијативу и предузетнички дух ученика. 

 

 Развијање способности за препознавање проблема - Анализа поштовања права ученика; 

Дебате о друштвеним проблемима (дискриминација и сл); Анкетирање ученика о темама 

везаним за препознавање проблема – носиоци активности: наставници грађанског 

васпитања на часовима обавезне наставе, одељењске старешине и стручни сарадници 

 Развијање вештине планирања акција за решавање проблема -Израда плана акције, нацрта 

пројекта и реализација пројекта у оквиру наставе Грађанско васпитање - Израда годишњег 

плана рада Ученичког парламента-  носиоци активности: наставници грађанског 

васпитања, Ученички парламент; стручни сарадници, одељенске старешине  

 Развијање вештине за тимски рад, конструктивну комуникацију, толеранцију, поделу 

дужности и одговорности - Дефинисање тима, карактеристика и значаја тима за рад; 

Групни облик рада у оквиру обавезне и изборне наставе  и Организовање тимова 

вршњачких едукатора за промоцију здравих стилова живота- носиоци активности: стручни 

сарадници, наставници Грађанског васпитања, Ученички парламент 

 Подстицање самоиницијативе ученика - 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  

 
Развијање предузетничког духа ученика - Подршка организовању спортских турнира; Пружање 

помоћи у организовању хуманитарних акција; Волонтирање ученика у раду Црвеног крста- 

носиоци активности наставници физичког васпитања; директор и стручни сарадници. 

 

Програм факултативних наставних предмета, њихови програмски 
садржаји и активности којима се остварују 

У школи се не организују факултативни наставни предмети 

 

Начине остваривања и прилагођавања програма музичког и балетског 
образовања и васпитања, образовања одраслих, ученика са 
посебним способностима и двојезичног образовања; 

Стручно оспособљавање  

Наша Школа врши стручно оспособљавање у машинској, саобраћајној и електротехничкој струци. 

Све видове оспособљавања Школа изводи према захтевима радних организација.  
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Како наставни план и програм стручног оспособљавања не траје годину дана, већ може да буде и 

краћи, то се упис за стицање стручне оспособљености може вршити и у току школске године. 

Возачи трамваја 

Услов за упис ради стицања стручне оспособљености је завршена основна школа и возачка 

дозвола „Б“ категорије, као и испуњење одређених здравствених захтева. 

Програм оспособљавања се обавља извођењем теоријске наставе из следећих предмета 

 Безбедност трамвајског саобраћаја 

 Саобраћајна психологија 

 Техника вожње и експлоатација трамваја 

 Контактна мрежа и исправљачке станице 

 Организација трамвајског саобраћаја 

 Основи трамвајских пруга 

 Електрична опрема трамваја 

 Механичка опрема трамваја 

 

Из предмета Контактна мрежа и исправљачке станице, електрична опрема трамваја и механичка 

опрема трамваја изводи се и практична настава. 

 

Обука вожње за возаче трамваја 

После положених испита из теоретских предмета, кандидат иде на практичну наставу – обуку 

вожње на трамвајима који се налазе у возном парку ЈКП ГСП у трајању од 80 часова. Наставници 

за теоретску наставу су из Школе и из ЈКП ГСП Београд. Обуку вожње на трамвајима обављају 

најискуснији возачи трамваја из саобраћајног погона ЈКП ГСП „Централа“.  Наши инструктори су 

координатори практичне обуке.  

Теоретски испити се обављају путем тестова а испит из вожње обавља се на трамвајима на 

трамвајским линијама у јавном саобраћају.  

Програм теоријске обуке за возаче виљушкара  

Уводне основе унутрашњег транспорта 

    - палетизација транспорта 

    - контејнеризација транспорта  

Претовар опасних материја  

Виљушкар 

    - подела и намена виљушкара 

    - бочни виљушкар  

    - основни делови виљушкара  

    - контрола виљушкара пре почетка рада  

    - одржавање виљушкара  

    - дијаграм носивости  

    - општа правила коришћења виљушкара  

Такси возачи 

Школа два пута годишње организује и спроводи испт за такси возаче за град Београд. 
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Услов за упис: 

 Завршен трећи степен стручне спреме образовног профила возач моторних возила,возач 

путничког аутомобила,возач аутобуса и теретних моторних возила,завршен четврти степен 

стручне спреме образовног профила  саобраћајни техничар,техничар друмског саобраћаја, 

завршен пети степен стручне спреме образовног профила возач специјалиста. 

 Возачка дозвола, старости најмање 7 година 

 Потврда о пет година радног искуства на пословима возача 

Програм за полагање испита за обављање такси превоза 

Наставне области 

Познавање града Београда 

Познавање општих прописа који регулишу   делатност такси превоза путника 

Познавање страног језика 

Програм обуке за возаче дизалица  

Теоријска настава за возаче дизалица у оквиру предмета „Технологија занимања“ састоји се из 

следећих тематских целина: 

 

Уводне основе механизације претовара 

 Начини претовара робе 

 Подела робе према начину утовара и истовара 

Манипулисање опасним материјама 

Дизалице 

 Подела и намена дизалица 

 Погонске класе дизалица 

 Уређаји за хватање терета 

 Носивост дизалица 

 Безбедност приликом рада дизалица 

 Знакови (сигнали) за споразумевање 

Дизалица HZVA, AMCOVEBA, PAFLINGER и остале  

 

Програм културних активности школе; 

Културна и јавна делатност школе 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, Музичка омладина, 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 били би: 

 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); 
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 афирмисање школа као културних центара у месту и стварање педагошких и друштвених 

услова за реализацију циља и задатака васпитања и образовања у школи и богаћењу културног 

живота средине. 

 

Коришћење услова које пружа друштвена средина: 

 организовање коришћења програма библиотека, позоришта, музеја, домова културе, 

омладинских домова, радничких и народних универзитета, рекреативних и спортских 

центара;  

 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, организовање међушколских такмичења и смотри из 

разних стручних области;  

 организовање излета и екскурзија и других облика међусобне сарадње са школама из 

других средина;  

 сарадња са друштвеном средином у програмирању и коришћењу спортских објеката  

 

Упознавање друштвене средине са начином организовања и резултатима васпитно-образовног 

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, 

збирке 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). 

 

Програм слободних активности 

Ради  јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и и 

нтересовања, правилног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и 

разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, школа је реализује слободне 

активности, које се, по правилу, спроводе кроз рад у секцијама. 

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, 
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 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. Активности које се могу преузети су посете биоскопима, позориштима, 

библиотекама, музејима, сајмовима, Старом двору, Парламенту Републике Србије и другим 

установама и институцијама у граду 

 

Програм рада секција 

Програм рада новинарске секције 
Циљ: упућивање ученика у разне облике новинарског изражавања. 

Задаци и оквирни садржаји рада:  

 неговање културе усменог и писменог изражавања матерњим књижевним језиком;  

 систематско упућивање припремање и израда разних врста новинских написа (вест, извештај, 

коментар, белешка, интервју, чланак, репортажа и др.);  

 рубрика, страна, стубац;  

 наслов, наднаслов, поднаслов;  

 врсте илустрација и слова;  

 стил;  

 уређивање новина и других гласила (основни принципи, избор и распоред материјала, техника 

уређивања, прелом, лектура, коректура);  

 штампа као средство масовне комуникације (штампарство, штампа, новинарство код нас и у 

свету, штампа - врсте, језик, значај);  

 уређивање школских новина и других публикација;  

 припремање прилога за омладинска гласила и емисије радија и телевизије;  

 сарадња с редакцијама, новинско-издавачким предузећима и другим институцијама;  

 организовање претплатничке мреже и дистрибуције омладинске штампе и периодике у школи;  

 организовање сусрета са истакнутим новинарима и другим јавним радницима;  

 оспособљавање за разне репортерске и уредничке послове, као и за руковање апаратима за 

снимање и умножавање;  

 сарадња са осталим секцијама у школи те новинарским секцијама школа с другим наставним 

језицима и др.  

 

Програм рада драмске секције 
Циљ: увођење ученика у драмско стваралаштво и сценску уметност. 

Задаци и оквирни садржаји рада: 

 продубљивање смисла за драмски израз;  

 систематско упознавање драмске и позоришне уметности (врсте, одлике, сличности и разлике 

у односу на друге уметности);  

 курсеви глуме и режије;  

 практична примена знања, умења и вештина у припремању позоришне представе и других 

сценских програма школе;  

 анализе позоришних представа и других сценских програма школе;  

 анализе позоришних представа и драмског програма радија и телевизије;  
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 драматизовање разних књижевних и других текстова;  

 припремање програма за школску и месну радио-станицу;  

 учешће на омладинским смотрама и фестивалима;  

 сусрети са истакнутим драмским писцима и позоришним радницима;  

 сарадња с културно-уметничким друштвима, аматерским и професионалним позориштима и 

другим институцијама у ужој и широј друштвеној средини прикупљање и израда разних 

материјала о драмским писцима и позоришним уметницима (критике, монографије, фотоси и 

сл.), као и декора, реквизита и др.;  

 сарадња с другим секцијама у школи и ван ње и др.  

 

Програм рада рецитаторске секције 
Циљ: усавршавање способности ученика за изражајно читање и казивање разних врста текстова. 

Задаци и оквирни садржаји рада:  

 продубљивање осећања за разне врсте изражајног и уметничког читања и казивање;  

 читање, говорење и рецитовање књижевних и других текстова;  

 упућивање у разне облике усменог и писменог изражавања (приповедање, описивање, 

монолог, дијалог и др.);  

 неговање говорништва (беседништво);  

 дискусије о одређеним темама;  

 курсеви дикције, припремање програма за школске и месне свечаности и приредбе;  

 учествовање на школским и ваншколским такмичењима и смотрама у рецитовању, читању, 

приповедању и говорништву;  

 сусрети са истакнутим рецитаторима, глумцима, спикерима, говорницима, писцима и сл.;  

 сарадња с другим секцијама у школи и ван ње  

 оспособљавање за коришћење разних техничких уређаја и помагала и др.  

 

План рада литерарне секције 
Циљ: проширивање књижевне културе и неговање самосталног литерарног стваралаштва ученика. 

Задаци и оквирни садржаји рада:  

 подстицање креативности и жеље за самосталним књижевним стварањем, упућивање у 

законитости књижевног стварања;  

 писање приказа, расправа, критика и есеја о писцима и делима српске и светске књижевности;  

 прикупљање и проучавање дела усмене књижевности, проучавање стваралаштва писаца из уже 

друштвене средине (завичаја);  

 организовање литерарних конкурса у школи,  

 учествовање на разним ваншколским литерарним конкурсима;  

 читање и процењивање самосталних радова ученика;  

 припремање прилога за разне школске и ваншколске публикације и медије;  

 сусрети и разговори са истакнутим писцима и књижевним критичарима и историчарима, јавни 

наступи  

 размена посета и сарадња с литерарним секцијама других школа 

 сарадња с редакцијама омладинских листова, часописа и радиотелевизијских емисија, као и с 

другим секцијама у школи;  
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План рада секције за стране језике 
Циљ: подстицање ученика на потпуније усвајање страног језика (живог, мртвог). 

Задаци и оквирни садржаји рада: 

 обогаћивање лексичког фонда;  

 неговање разних облика културе изражавања;  

 оспособљавање ученика за несметано усмено и писмено комуницирање у различитим 

ситуацијама;  

 изражајно читање и казивање разних врста текстова;  

 припремање програма на страном језику;  

 гледање-слушање и коментарисање филмова и радио-телевизијских емисија на страном језику;  

 подстицање интересовања за проучавање језика и културе одговарајућих народа и земаља;  

 дописивање с вршњацима на одређеном страном језику;  

 учешће на разним такмичењима и смотрама;  

 сарадња са одговарајућим стручним институцијама и часописима, као и са другим секцијама у 

школи и ван ње и др.  

 

План рада историјско – географске секције 

Секција за географију и планинарска секција 

Проучавање локалне средине - ужи завичај или простор општине ради упознавања краја у којем је 

школа. Предузимањем малих истраживачких радова проучавати следеће:  

 појам локалне средине, ужег завичаја и његовог географског положаја;  

 састав земљишта и рељеф краја;  

 клима, хидрографија, тло са биљним и животињским светом;  

 становништво и насеља са историјатом њиховог настанка;  

 привредне одлике краја; 

 Повезивање са планинарским друштвима и сличним секцијама других школа 

 

Током тих истраживања на терену ученици боље упознају примену планова, израду географских 

карата; утврђују оријентацију у природи и обучавају се у руковању инструментима (бусола, сат и 

др.), сакупљају одговарајућу документацију, пишу реферате, цртају планове и карте, сликају 

пејзаже и друго. Прикупљање података: о температури ваздуха; о притиску и влажности; 

облачности, падавинама и ветровима. Слободним руковањем ученици упознају инструменте: 

термометар, барометар - анероид, кишомер, хелиограф, хигрометар, ветроказ и др. Рад групе мора 

бити сврсисходан и користан за средину у којој се обавља.  

Секција за историју 

Прикупљање, обрада и презентовање историјске грађе и извода; писање и саопштавање радова о 

историјској проблематици; учешће у одржавању споменика и спомен-обележја; учешће у 

обележавању значајних историјских датума и јубилеја везаних за познате личности, као и друга 

питања из области историје као науке. 

Програм рада ауто – мото секције 
Ауто-мото секције је резултат идеје да се посебно стимулише анимација ученика за: 

 стваралачким радом у домену аутомобилизма,  

 развијање спортског духа, осећај за колективни рад 
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 образовање деце о саобраћају 

 безбедност деце у саобраћају 

 афирмацију школе 

 развијање колективног духа 

 проучавање историје аутомобилизма 

 проучавање нових достигнућа у аутомобилској индустрији 

 саобраћајна правила и прописи 

 саобраћајни знаци 

 практични рад на изради модела и макета из ове области.  

 

Програм рада радио секције 
Радио-секцијаима следеће циљеве и задатке: 

 историјски развој радија, 

 основни појмови из електротехнике, 

 радио-правопис, симболи и ознаке у радио-техници, 

 основни радио-технички елементи, 

 спојеви и уређаји у електроници, радио-уређаји, 

 мерење и мерни инструменти, 

 радио-уређај, 

 алати и прибор за радио-аматера, 

 практични радови. 

 

План рада хорске секције 
Циљ певања је постизање уметничког доживљаја, развијање хуманистичког односа и естетског 

доживљаја, као и формирање осећања колективног рада. 

Задаци хора: 

 скупно музицирање, развијање музикалности, певачких и инструменталних 

способности, музичког укуса и уметничког доживљаја; 

 упознавање музичке литературе непосредним контактом са музичким делима; 

 развијање такмичарског духа и оспособљавање за селективни приступ у естетском 

вредновању уметничког дела; 

 развијање сарадње и другарства на истом послу и заједничким задацима. 

 

Хор се у школи реализује у континуираном раду током читаве школске године. Ученици који желе 

да певају у хору или свирају у оркестру добровољно се пријављују на почетку сваке школске 

године, а након селекције се формира хор од пријављених ученика прави селекцију и тако 

формира хор или оркестар. 

 

Програм каријерног вођења и саветовања 

Циљ каријерног вођења је помоћ ученику на упознавању 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 и преузме одговорност за своје одлуке. 

Ученику треба помоћи да: 

 развије своје способности и остале квалитете до граница својих могућности,  
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 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.  

 

Каријерно вођење се заснива на истицању значаја и потребе самосталности ученика у доношењу 

каријерних одлука. Школа подстиче професионални развој ученика у складу са индивидуалним 

могућностима и потребама за кадровима као и да прати развој ученика, његове склоности и 

способности у току образовања и помаже му у избору даљег образовања и професионалног 

оспособљавања.  

 

У складу са постављеним циљем задаци средње школе по питањима професионалне оријентације 

су: 

 Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика 

значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами 

свесно доприносе сопственом професионалном развоју; 

 Информисање ученика о свету рада и занимања, систему образовања и њихово оспособљавање 

за самостално прикупљање информација, које се односе на свет рада и систем образовања; 

 Формирање правилних ставова према раду; 

 Подстицање ученика на испитивачко понашање према себи и свету рада; 

 Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и 

зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања. 

 

Програм заштите животне средине 

Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање или развој еколошке 

свести, развијање љубави према природи као и о значају очувања природних ресурса. Реализација 

овог програма омогућава услове за активно и креативно провођење слободног времена, 

промовише здравље и безбедне стилове живота, развија позитиван став и мишљење о школи, 

развија толеранцију, другарство, солидарност и хуманост.  

Укупни образовно-васпитни утицај школе, као и свих носилаца посла у области заштите и 

унапређивања животне средине, састоји се у оспособљавању и навикавању ученика да у свом 

самообразовању и слободном времену користе све оне изворе културе који ће их подстицати на 

стваралачки рад и унапређење и очување животне средине и личног здравља. 

Циљ Програма заштите животне средине је васпитавање ученика да добровољним радом 

самостално и у оквиру друштвено-организованих активности у слободном времену, доприносе 

стварању и унапређивању услова живота и рада људи у ужој и широј друштвеној заједници. 

Задаци су: 

 развијање навика ученика да стално и рационално обављају различите послове рада 

задовољавања личних потреба, потреба породице и друштвене средине у сфери заштите 

друштвене околине; 

 стицање навика и одговорности за чување и естетски изглед средине у којој ученик учи, ради и 

живи; 

 развој и неговање урбане и комуналне културе; 

 развијање свести о потреби колективног рада и принципима који се примењују у акцијама и 

активностима у свери заштите и одржавања животне средине; 
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 развијање осећања одговорности за преузете обавезе и радне задатке уз неговање радне 

културе ученика и спремности за сарадњу. 

 

План рада заштите животне средине је саставни део годишњег плана рада, а потребно је истаћи 

активности као што су уређење школског дворишта, хола школе, уређење кабинета, помоћног 

кабинета, паноа и зидних новина, израда шема, графикона и других наставних учила, којима се 

подиже свест о значају и добробити заштите животне средине. 

Активности Програма заштите животне средине обухватају активности усмерене на  јачање и 

развој свести о значају здраве животне средине, одрживог развоја и очувању и унапређењу 

природних ресурса. Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите 

животне средине, заједничким истраживањем и акцијама локалне заједнице и школе. 

 

Програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и 
програми превенције других облика ризичног понашања; 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика 

ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба алкохола, дувана, психоактивних супстанци, 

малолетничка делинквенција остварују се кроз различите наставне и слободне активности са 

ученицима, запосленима, родитељима, односно старатељима, у сарадњи са јединицом локалне 

самоуправе, у складу са утврђеним потребама. 

У остваривање овог програма укључују се и физичка и правна лица са територије јединице 

локалне самоуправе, установе у области културе и спорта, вршњачки посредници, као и лица 

обучена за превенцију и интервенцију у случају насиља, злостављања и занемаривања и других 

облика ризичног понашања. 

Општи 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 у 

установама.  

 

Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у 

установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и 

конструктивне комуникације. 

 Превентивним активностима се: 

a) подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих запослених 

за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 

b) негује атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације 

у којој се не толерише насиље, злостављање и занемаривање; 

c) истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно 

реаговање на насиље; 

d) обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, 

злостављања и занемаривања.  

 

Из различитих активности у области превенције потребно је истаћи: формирање тима за 

заштиту од насиља, формирање вршњачког тима и одређивање наставника ментора, дефинисање 

правила понашања и последица кршења правила, обезбеђивање простора у којима бораве ученици, 

Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља. Развијање и неговање богатства 

различитости и културе понашања у оквиру образовно-васпитних активности (теме у оквиру ЧОС-
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а, у настави Грађанског васпитања, Ученичког парламента), Умрежавање свих кључних носилаца 

превенције насиља и др. 

У превенцији насиља, злостављања и занемаривања учествују сви актери: запослени, ученици, 

родитељи.  

Запослени својим квалитетним и применом различитих метода, облика рада и активности 

обезбеђују подстицајну и безбедну средину. Одељењски старешина, наставник и стручни сарадник 

избором одговарајућих садржаја и начина рада доприносе стицању квалитетних знања и вештина и 

формирању вредносних ставова за узајамно разумевање, уважавање различитости, конструктивно 

превазилажење сукоба и др. и дужни су да обезбеде заштиту детета и ученика од произвољног или 

незаконитог мешања у његову приватност, породицу, дом или преписку, као и заштиту од 

незаконитих напада на његову част и углед.  

Ученици, као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције насиља, 

злостављања и занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност других – деце, 

ученика, запослених, родитеља и трећих лица; поштују правила установе и све оне акте којима се 

уређују њихова права, обавезе и одговорности; активно учествују у раду одељењске заједнице; као 

чланови ученичког парламента и школског одбора, посебно доприносе и учествују у 

превентивним активностима; својим понашањем не изазивају, доприносе или учествују у насиљу и 

злостављању.  

Родитељ је дужан да, у најбољем интересу детета и ученика: сарађује са установом; учествује у 

превентивним мерама и активностима; уважава и поштује личност свог детета, друге деце и 

ученика, запослених и других родитеља. Родитељ не сме својим понашањем у установи да изазове 

или допринесе појави насиља, злостављања и занемаривања. 

 

Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и активности којима 

се оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине или сведоче), смањује 

ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате ефекти предузетих мера. 

Школа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик трпи 

насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или где 

се припрема. 

Из различитих активности у области интервенције потребно је истаћи: примену утврђених 

поступака и процедура у ситуацијама насиља,  сарадњу са полицијом, центром за социјални рад, 

здравственом  службом и др.,  континуирано евидентирање случајева насиља, подршку ученицима 

који трпе и која врше насиље, као и саветодавни рад са родитељима 

Редослед поступака у интервенцији: 

1. Сазнање о насиљу - откривање  

2. Прекидање, заустављање насиља  
3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, раздвајање, 

разговор са актерима. 

4. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању информација 

о насиљу. Обављају се у оквиру установе: са колегом, са Тимом за заштиту ученика од насиља 

и/или са психологом, директором и лицем задуженим за обезбеђење школе. У зависности од 

сложености ситуације, консултације се могу обавити и са службама изван установе (полиција, 

Центар за социјални рад) 

5. Предузимање неопходних мера на нивоу установе (информисње родитеља о насиљу 

или особе од поверења у случајевима сумње на насиље у породици, договор о заштитним мерама 

према ученицима, предузимање законских мера и организовање посебних програма оснаживања 

ученика за конструктивно поступање у ситуацијама насиља); По потреби укључивање надлежних 

служби. Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе.  

6. Праћење ефеката предузетих мера - Тим за заштиту ученика је у обавези да, у сарадњи 

са запосленим у установи и релевантним установама, прати ефекте предузетих заштитних мера. 
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Запослени у установи (васпитач, разредни старешина, стручна служба, директор) у обавези 

су да воде евиденцију о појавама насиља. 

 

Програм школског спорта 

Основни циљ спортских активности је да се у слободном времену организује активност ученика у 

овој области, тако да: 

 обезбеди здраву и културну забаву и разоноду,  

 помогне да развију позитиван однос према физичкој култури,  

 формирају чврсте навике за редовним вежбањем.  

 

У оквиру спортско-рекреативних активности се остварују следећи конкретни задаци: 

 обухват што већег броја ученика посебним програмом физичког вежбања, који, заједно са 

општим програмом чини јединствену целину, односно јединствен систем школског физичког 

васпитања; 

 задовољење нових и све разноврснијих жеља и интереса школске омладине за бављење разним 

гранама физичког вежбања у слободном времену; 

 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 активности у овој области развију као своју трајну потребу и обавезу. 

 

Садржај рада чине:  

 спортско-рекреативне активности неформалних група у спортовима за које се група 

самостално определи  

 тренинзи и такмичења у спортовима за које се ученици самостално на основу жеља и 

предиспозиција определе (атлетика, вежбе на справама, рукомет, фудбал, одбојка, кошарка, 

стони тенис. пливање и сл.);  

 забавна такмичења и надметања, излети и друге активности ради забаве и разоноде;  

 специјални курсеви за основно упознавање неких грана физичког вежбања и спортских 

дисциплина, које ученици раније нису упознали или у њима желе да продубе своја знања 

(рвање, карате, џудо, клизање, шах, итд.).  

 

У школи ће бити организована спортск такмичења у  

 баскету 

 кошарци 

 стоном тенису 

 одбојци  

 шаху 

 фудбалу 

 пливању 

 атлетици 
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Програм сарадње са локалном самоуправом 

Техничка школа ГСП има вишеструку, вишегодишњу успешну сарадњу са локалном смоуправом 

тј. са општином Врачар  и Скупштином града Београда. 

При овоме све њихове службе, градски секретаријати, инспекцијски органи и други су нам на 

располагању, за све у оквиру наше професионалне сарадње. 

У сарадњи са оштином Врачар, посебно место заузима рад на: 

- заједничкој организацији културних и спортских менифестација 

- ваннаставним активностима, ликовни, књижевни и други конкурси 

- организовању и учешћу на трибинама, стручним скуповима, обележавању  значајних 

датума 

- повећању безбедности и заштити ученика са Полицијском станицом наше општине 

- сарадњи са општинском организацијом Црвеног крста 

- сарадњи са Домом здравља „Врачар“ 

 

Сарадња са градским органима се односи на рад са: 

1. Градским Секретаријатом за образовање и дечију заштиту по питањима:  

 централног грејања, градске чистоће, снабдевања водом, превоза на посао и са 

посла, ...  

 обезбеђења материјалних средстава за електричну енергију, средства за одржавање 

хигије, канцеларијски материјал, гориво за возила за обуку ученика, стручног 

усавршавања запослених, текуће поправке и одржавање објеката и опреме за 

образовање ... 

 обезбеђења материјалних средстава за набавку алата, уређаја, инструмената и 

остале опреме за наставу, као и за инвестиционо одржавање објекта, школског 

дворишта, полигона за почетну обуку ученика... 

2. Градском просветном инспекцијом – по питањима редовне контроле наставног процеса, по 

жалбама и притужбама родитеља - старатеља ученика и других 

3. Осталим градским секретаријатима и службама диктирана потребама и захтевима послова 

којима се бавимо, што се пре свега односи на Градске секретаријате за саобраћај, за 

грађевинске и комуналне послове... 

 

Носиоц ове сарадње је директор школе. 

Садржаје сарадње одређује Годишњи план рада, План јавних набавки и прописима дефинисана 

питања, које се морају решавати са локалном самоуправом. 

При обављању ове сарадње директор се ослања  на ставове стручних већа, педагошког и стручног 

колегијума, наставничког већа, Школског одбора.... 

Ангажовањем стручних људи из школе за свако питање сарадње, омогућава испуњавање задатка и 

остваривање циљева сарадње са локалном заједницом. 

Програм сарадње са породицом 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, 

заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења Унапређивање циљева и 

задатака појединих аспеката васпитања у великом степену зависи од квалитета сарадње школе и 

родитеља. 

Сарадња школе и породице мора се заснивати на плану сарадње са родитељима који је саставни 

део Годишњег плана рада. Са планом и програмом сарадње родитељи се упознају на почетку 
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школске године. Рад мора бити заснован на поштовању личности родитеља уз уважавање знања и 

искуства родитеља са њиховом децом.  

 

Циљ и задаци рада и сарадње са породицом су: 

 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 

 

У сарадњи са родитељима ученика биће укључени сви учесници образовно-васпитног процеса. 

Посебно је значајна улога одељенског старешине кроз: 

 Упознавање свих родитеља, упознавање породичног амбијента и прикупљање неопходних 

података о ученику и породици 

 Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање детета и 

облицима сарадње са школом: избор родитеља са Савет родитеља 

 Организовање одељенских и групних родитељских састанка (општег типа и тематских према 

специфичним проблемима појединих група ученика недисциплиновани ученици, ученици на 

дужем боловању, ученици који изостају са наставе, најбољи ученици, ученици спортисти... 

 Систематско подстицање родитеља да се укључе у индивидуалне контакте са одељенским 

старешином и предметним наставницима „Дан отворених врата“ 

 Посебан третман родитеља оних ученика који показују неуспех или проблеме у понашању / у 

сарадњи са стручним сарадницима) 

 Учешће у раду и координација рада родитељских радних група, савета или комисија кроз које 

они желе да помогну у школи 

 Омогућивање контаката родитеља са специјализованим установама у које треба упутити дете 

или родитеља (саветовалишта и сл.). 

 Службено дописивање са родитељима када је то неопходно или предвиђено 

 

Носиоци активности сарадње са родитељима су сви учесници у васпитно-образовном процесу. 

Посебно је значајно место и улога одељењског старешине и стручног сарадника школе - школског 

психолога. 

Садржаји сарадње проистичу из потребе школе, породице, развојних карактеристика младих на 

овом узрасту и индивидуалних потреба појединаца. 

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 одбаровно – 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 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.  
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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.  

 

Програм излета и екскурзија 

Екскурзија, је факултативна ваннаставна активност која се остварује ван школе и има за циљ 

савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у 

природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и  привредних достигнућа која су 

у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика. 

Задаци екскурзије су проучавање објеката и феномена у природи, упознавање начина и живота и 

рада људи појединих крајева, развијање позитивног односа према:  националним, културним и 

естетским вредностима, позитивним социјалним односима као и схватање значаја здравља и 

здравих стилова живота... 

Садржаји екскурзије подразумевају остваривање дела наставног и ваннаставног плана и програма 

и тако су саставни део годишњег програма рада школе. 

Програм екскурзија садржи образовно-васпитне и здравствене циљеве и задатке, садржаје којима 

се постављени циљеви остварују, планирани обухват ученика, носиоце предвиђених садржаја и 

активности, трајање, путне правце, техничку организацију и начин финансирања. 

Носиоци припреме организације и извођења екскурзије су директор школе, стручни вођа 

екскурзије, одељенски старешина. Стручног вођу пута одређује директор школе. 

Одељенски старешина обезбеђује организационо техничке услове за извођење екскурзије, 

координира остваривања садржаја и активности и стара се о безбедности и понашању ученика. 

Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља по правилу за 

најмање 60% ученика истог разреда уколико су створени услови за остваривање циљева и 

задатака. Изузетно екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% 

родитеља одељења. 

 

Екскурзије се изводе у оквиру државних граница, осим за ученике трећег и четвртог разреда 

(завршних разреда) где може екскурзија да се организује и у иностранство. 

- за ученике првог разреда –  до три дана 

- за ученике другог разреда – до пет дана 

- за ученике трећег и четвртог разреда – до пет наставних дана. 

 

Ако се екскурзија организује у време наставних дана ови дани морају бити надокнађени у складу 

са школским календаром и годишњим програмом рада школе. 

Избор агенција ће се спровести у складу са одредбама Правилника о извођењу екскурзија. 

О висини накнада за наставнике одлучује Савет родитеља, саму екскурзију финансирају ученици 

односно родитељи. 

Програм путовања и општи услови путовања морају да садрже све елементе прописане Законом о 

туризму . 

Сва предвиђена вишедневна путовања морају се уговорити најмање на бази полупансиона. 

Уговор који закључују  директор школе и Агенција осимо сновних елемената треба да садржи и 

све елементе наведене у Правилнику о извођењу екскурзија. 

Директор школе је обавезан да најкасније у року од 48 сати пре отпочињања путовања обавести 

надлежни ОУП о превознику, месту и времену поласка ученика, броју ангажованих аутобуса и 

пријављених ученика, наставника и другог особља које путује, који ће извршити контролу 

документације, техничке исправности возила превиђених за превоз, непосредно пре отпочињања 

путовања. 
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Након изведене екскурзије стручни вођа путовања и представник туристичке агенције сачињава 

забелешку о извођењу путовања после чега стручни вођа у року од три дана сачињава извештај 

који подноси директору школе са оценом о извођењу и квалитету извођених услуга.  

Извештај се доставља Савету родитеља и Наставничком већу ради разматрање а Школском одбору 

на разматрање и усвајање.   

Досадашње искуство је показало да је за реализациу вишедневних екскурзија потребно много 

новца, а с обзиром на тешку материјалну ситуацију, као и нешто ригорозније услове за правилно 

извођење екскурзије, очекујемо да ће ове школске године вероватно бити изведена само 

екскурзија за ученике завршних разреда. 

За колектив школе, у току ове школске године биће организоване стручне вишедневне екскурзије. 

На крају школске године школа ће за своје одличне ученика организовати традиционални 

једнодневни излет. 

 

Програм безбедности и здравља на раду 

Програм безбедности и здравља на раду је усмеренен на развој свести за спровођење и 

унапређивање безбедности и здравља на раду. Оно обухвата заједничке активности школе, 

родитеља и локалне самоуправе,  

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 установи, 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. 

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, 

• у просторијама у којима се одвија практична настава 

• на путу између куће и школе, 



 

45 

 

• 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. 

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. 

Програми рада од значаја за школу 

Програм рада школског тима за самовредновање 

Успостављање система квалитета неопходно је у свим областима деловања и рада, па тако и у 

образовању које утиче на развој друштва у целини. Самовредновање се налази у центру система 

квалитета образовања. То значи да су школе као установе професионалаца и стручњака добиле 

могућност да планирају сопствени развој и да буду равноправни партнери просветним властима у 

установљавању, унапређивању и обезбеђивању квалитета. Самовредновање рада школе јесте 

право и обавеза, као и средство гарантоване аутономије школе.  

Самовредновањем се оцењује: квалитет програма образовања и васпитања и његово остваривање, 

облици и начин остваривања образовно-васпитног рада, стручно усавршавање и професионални 

развој, услове у којима се остварује образовање и васпитање, задовољство ученика и родитеља, 

односно старатеља деце и ученика. У самовредновању учествују стручни органи, савет родитеља, 

ученички парламент, директор и орган управљања установе, а обавља се сваке године по 

појединим областима, а сваке четврте или пете године – у целини. 

Извештај о самовредновању квалитета рада установе подноси директор васпитно-образовном, 

наставничком, односно педагошком већу, савету родитеља и органу управљања. 

 

Програм рада актива за развојно планирање 

Школа има развојни план и он представља стратешки план развоја школе. План садржи 

приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и 

мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе. 

Доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда 

постигнућа и других индикатора квалитета рада установе. На изради развојног плана ради стручни 

Актив за развојно планирање. У поступку осигурања квалитета рада установе вреднује се и 

остваривање развојног плана установе. 

 

План рада инклузивног образовања 

Свако дете без обзира на било које своје својство или својство свога родитеља, без обзира на 

националну, расну и етничку припадност има право на једнак третман у образовном процесу. 

Инклузивно образовање први је и неминовни корак ка инклузивном друштву. Законодавац је ове 

принципе из Декларације о правима детета преточио у законску обавезу школовања за сву децу уз 

право на одговарајући облик образовања који је том детету у интересу. 
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Програм рада школске вршњачке медијације 

Тим за школску вршњачку медијацијуима за циљ изградњу наставничких и ученичких капацитета 

за превенцију насиља које се јавња у школи. Приоритети тима, дефинисаних од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, јесу: 

 превенција насиља, злостављања и занемаривања,  

 превенција дискриминације и развијање комуникацијских вештина,  

 јачање професионалних капацитета запослених. 

 

Програм рада школске библиотеке 

Поред свакодневног рада око издавања и враћања књига, сређивања књига, техничке заштите и 

припрема разних активности у школи, библиотека ће ван школе сарађивати са осталим 

библиотекама у граду и другим културним институтцијама. 

 

Задаци на којима библиотека школе ради су: 

 планирање набавке литературе и публикација 

 планирање и програмирање рада са ученицима 

 вођење библиотечког пословања 

 одабирање и припремање литературе и  друге грађе за разне васпитно-образовне активности 

 побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника 

 сарадња са наставницима на промоцији читања 

 сарадња у припремању ученика за самостално коришћење различитих извора информација 

 сарадња са наставницима  

 коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

 системетско информисање корисника библиотеке о новонабављеним књигама , стручним 

часописима и др.; 

 припрема ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања у настави и ван ње 

 пружање помоћ ученицима код учења, припреми и обради задатих тема 

 рад на развијању позитивог односа према читању и важности разумевања текста 

 стимулисање навика ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу 

 подстицање побољшања инфорамационе, медијске писмености ученика, развијањем критичког 

односа према различитим информацијама 

 рад са ученицима у радионицама и на реализацији школских пројеката 

 сарадња са стручним већем наставника, педагогом, психологом  директором школе у вези  са 

набавком и коришћењем књижне грађе, као и целокупном организацијом рада библиотеке 

 припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, креативних 

радионица, културних догађаја, различитих акција у којима се апострофира борба против 

насиља и зависности 

 рад на реализацији наставе засноване на истраживању 

 рад у школским тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову 

књижне грађе 

 сарадња са Народном, Градском и другим библиотекама на територији локалне самоуправе 

 сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе 

 сарадња са просветним , научним, културним и другим установама 
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 припремање тематских библиографија, израда пописа и скупљања података у вези са 

наставним предметима 

 праћење и евиденција коришћења литературе 

 

Обавезни и изборни предмети и модули по образовним профилима и 
разредима 

Обавезни и изборни предмети и модули по образовним профилима дати су као додатак школском 

програму  

 

Додатак 1: АУТОЛИМАР 

Додатак 2: АУТОМЕХАНИЧАР 

Додатак 3: МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

Додатак 4: ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

Додатак 5: ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 

Додатак 6: АУТОЕЛЕКТРИЧАР 

Додатак 7: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА 
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