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1. УВОД
Приручник из предмета Техничко и информатичко образовање за осми разред
конципиран је тако да наставнику пружи могућност јаснијег разумевања концепције
постојећег уџбеника, као и да подстакне идеје за осмишљавање и реализацију наставе овог
предмета.
Такође, у приручнику се налазе и сегменти који обухватају подсетнике и конкретне
примере из методике наставе, успешна решења реализације програмских садржаја и примере
добре праксе, најчешће потешкоће у организацији и реализацији наставе, као и предлог
писаних припрема за сваку наставну јединицу. Наставник ће предложене нацрте писаних
припрема схватити само као један од начина осмишљавања и реализације часа, прилагодиће
их условима свог рада и потребама конкретног одељења које води, односно могућностима и
интересовањима својих ученика. На крају приручника дат је и предлог листе за
самоевалуацију рада наставника за реализовани час. Ова листа може послужити наставнику
као смерница за анализу процеса и ефеката сопственог рада на часу, као и планирање и
унапређивање будућих наставних активности.
Надамо се да ће наставник коришћењем овог приручника моћи ефикасније и
квалитетније да планира, реализује и вреднује свој наставни рад и напредовање ученика.
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2. КОНЦЕПЦИЈА УЏБЕНИЧКОГ КОМПЛЕТА

Уџбеник садржајем обухвата све теме према програму техничког и информатичког
образовања за осми разред основне школе.
Својим садржајем уџбеник чини континуитет са уџбеницима и другим материјалима за
ТИО од 5. до 7. разреда.
У уџбенику су дате основе свих најновијих области, које су у теоријском и
апликативном смислу постале темељи тренутног и будућег техничко-технолошког и
информатичког развоја људског друштва из области електротехнике и информатичких
технологија. Посебно је вођено рачуна да се свака појмовно нова област уводи у наставу кроз
практичан рад, јер је познато да се само на тај начин нови технички појмови могу лако
разумети и прихватити. У једном делу, нпр. у области информатичких технологија, уџбеник
је конципиран тако да се може користити и као практикум за рад на PC рачунару, док је за
реализацију практичног рада, у неким другим областима, потребно користити збирке
материјала и друга наставна средства. У реализацији наставе по овом уџбенику посебно се
инсистира на концепту методике коју треба реализовати по датом алгоритму у уџбенику
реализације машина и механизама који подразумева ланац Експеримент – Симулација –
Израда модела.
У уџбенику је обрађено пет тема:
– Информатичке технологије,
– Електротехнички материјали и инсталације,
– Електричне машине и уређаји,
– Дигитална електроника и
– Од идеје до реализације – модули.
Уводни део уџбеника је посвећен информатичким технологијама и представља
надградњу знања стеченог у претходним разредима из ове области. У оквиру овог дела
обухваћена је генерализација структуре и конфигурације рачунарског система, синтеза
опште примене рачунара, рачунарске мреже и интернет, основи програмирања, израда
техничке документације у електротехници и рачунарска симулација електронских кола.
Поред општег значаја информатике, овом делу је дато доста простора и због потребе да се
информатика као област практично примени и у другим техничким дисциплинама посебно у
управљању помоћу PC рачунара.
Остали део садржаја уџбеника који се односи на електротехничке материјале и кућне
инсталације, електричне машине и уређаје и дигиталну електронику. Уџбеник је у
складу са техничко-технолошким развојем обухватио и широко примењени систем из
области дигиталних телекомуникација као што су GPS, интернет, мобилна телефонија и
кабловска телевизија. Материја је обрађена, углавном, у форми експерименталних
лабораторијских вежби и информативно -образовног је карактера.
Посебно је наглашена методика реализације садржаја у одељку Од идеје до
реализације где је, осим основа моделирања у електротехници дат алгоритам реализације
модела струјних и електронских кола, са посебним освртом на стваралаштво у примени
истраживачког ланца Експеримент – Симулација – Израда модела са великим бројем
инструктивних примера.
Концепцијом уџбеника програмиран је целокупни наставни процес предмета ТИО 8
организован по темама (поглавља) и наставним јединицама (подпоглавља) и планирање
вежби – експеримента.
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1) Прво се, кроз припрему за рад, ученици упућују да обнове градива која су раније
изучавана у ТИО или другим предметима, а у вези су са наставном темом. Ова активност
треба да буде изведена једну недељу пре планиране наставне јединице.
2) Друго, на самом почетку обраде нове теме, врши се увод у нову тему обнављањем
градива у вези са темом као и наглашавањем онога што је интересантно за ученике да
сазнају у вези са новом темом, кроз мини истраживање научићете, сазнаћете одговоре на
питања, када се и идентификују наставне јединице које ће се даље обрађивати у оквиру
теме. Ова активност се заједно са ученицима изводи у у уводном делу првог часа наставне
јединице нове наставне теме. У обради осталих наставних јединица овај део се реализује у
уводном делу часа у знатно скраћеном облику, уз обнављање градива из претходне наставне
јединице.
3) У главном делу часа саопштава се суштина проблема који се изучава уз
одговарајући тип часа, облик рада, коришћењем одговарајућих наставних метода и
средстава. Пожељно је да у овом делу, такође, учествују ученици како би се реализовала
активна истраживачка настава. Треба избегавати предавачки метод наставе у коме су
ученици само посматрачи. Идеално је користити метод наставе путем истраживања. У овом
делу часа, ако је потребно, наставник или ученици могу демонстрирати неку од показних
вежби – експериментом.
4) У завршном делу часа наставне јединице, кроз обнаваљање ново усвојеног
градива, потребно је резимирати новоусвојена знања кроз записивање нових појмова и
нових речи, а како је то предвиђено у уџбенику на крају сваке теме (поглавља). За
самопроверу треба дати и одговоре на питања и задатке постављене на крају теме (поглавља)
у вези обрађиване наставне јединице (евентуално ово може бити и домаћи који треба уписати
у радну свеску). На крају часа најављује се нова наставна јединица или наводи вежба која ће
се обрађивати на следећем часу као пример, или као самостална креација ученика.
У другој и осталим наставним јединицама ток је исти (без прве тачке), док се у
наставној јединици која се реализује као вежба – експеримент више користи радна свеска и
збирке материјала са упутством. У уџбенику су вежбе, примери и експерименти само
планирани.
Аутори су строго водили рачуна да уџбеник има не само информативни већ и
образовни карактер, са циљем да се кроз практичан рад код ученика развије технички начин
мишљења, али у складу са најновијим техничко-технолошким развојем. Само на тај начин
ученици ће моћи правилно да се определе за будуће занимање, у времену када убрзано
настају нова а узумиру стара занимања.
Радна свеска треба да омогући да ученици једноставније прате наставу о одређеној
теми и наставној јединици. План свеске је сагласан са наставним темама и јединицама и дати
су неки почетни ставови и коментари. У предвиђен простор ученик треба да бележи
запажања на часу, нацрта скице и цртеже, а ако их црта на рачунару да их уложи у свеску на
одређено место. Најважнија улога радне свеске је да се на планираним местима унесу подаци
и запажања за реализацију радних вежби и експеримената. Важно је нагласити да је
планирано да се овде наведе и анализа за симулационе моделе на рачунару. Поред тога у
радну свеску треба уписати одговоре на тестове који су унети у различитим формама, а треба
и уписати одговоре на постављена питања и задатке у уџбенику, као и, после сваке наставне
јединице, или на крају наставне теме уписати нове појмове и нове речи како је то предвиђено
у уџбенику.
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3. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
ЗА 8. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се
осигура да сви ученици стекну базичну језичку, техничку и информатичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе
своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост
за предметне садржаје, као и да се ученици упознају са техничко-технолошки развијеним
окружењем, стекну основну техничку и информатичку писменост, развију техничко
мишљење, техничку културу рада.
Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и
облике рада наставе техничког и информатичког образовања сврха, циљеви и задаци
образовања, као и циљеви наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери
реализовани, као и да ученици:
– стекну основно техничко и информатичко образовање и васпитање,
– стекну основна техничко-технолошка знања, умења, вештинe и оспособљавају се за
њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу,
– сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (ИКТ),
– сазнају улоге ИKТ у различитим струкама и сферама живота,
– упознају рад на рачунару;
– науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе,
интерфејс и интернет,
– развијају стваралачко и критичко мишљење,
– развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према
сопстевеном плану рада и афирмишу креативност и оригиналност,
– развијају психомоторне способности,
– усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима
друштвено корисног рада,
– савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и
управљања технолошким процесима,
– развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака,
– стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад,
– комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртежи),
– стекну знања за коришћење мерних инструмената,
– разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија,
– препознају ограниченост природних ресурса,
– прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору,
– одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе),
– израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара,
– упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и
производње и њихов знаачај на развој друштва,
– примењују мере и средства за личну заштиту при раду,
– знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења,
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– на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно
одаберу своју будућу професију.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
– прошире знања о основним командама оперативног система,
– прошире знања о коришћењу интернета и електронске поште,
– прошире знања о коришћењу основних програма за обраду текста, табела и слике
– обуче се за припрему презентација,
– упознају подсистеме електроенергетског система,
– стекну појам о дистрибуцији електричне енергије,
– упознају електроинсталациони материјал и елементе према стандардима наведених
електроматеријала,
– упознају основне електротехничке симболе,
– науче да читају електротехничке шеме, а једноставније да користе у практичном раду,
– стекну основна практична знања и умења у састављању електричних струјних кола,
– упознају основне делове електротермичких и електродинамичких апарата и уређаја у
домаћинству,
– науче да правилно користе електричне уређаје и апарате,
– упознају основне електронске елементе,
– науче симболе и шеме у електроници,
– схвате принципе рада телекомуникационих и аудиовизуелних уређаја у домаћинству,
– развијају конструкторске способности израдом и склапањем модела електротехничких и
електронских уређаја и апарата према одговарајућим шемама.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (16)
Практична примена рачунара. Рачунарске мреже. Коришћење интернета- приступ светској
рачунарској мрежи (www), електронска пошта.
Управљање помоћу персоналних рачунара са окружењем. Примена рачунара коришћењем
интерфејс технологије – управљање моделима.
Коришћење претходно савладаних програма за обраду текста, података, табела, графика,
припремати презентације у различитим областима.
Израда техничке документација у електротехници коришћењем одабраних програма.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ (10)
Електроинсталациони материјали и прибор – својства и примена (проводници,
суперпроводници, изолатори, прекидачи, утикачи, сијалична грла, осигурачи, грејна тела,
термостати).
Кућне електричне инсталације.
Опасности и заштита од струјног удара.
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ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ (14)
Производња, трансформација и пренос електричне енергије.
Алтернативни извори електричне енергије.
Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству.
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА (12)
Основи аналогне и дигиталне технологије.
Основни електронски елементи.
Структура рачунара: матична плоча, процесор, меморија, интерфејс, модем.
Електронски уређаји у домаћинству.
Телекомуникације и аудиовизуелна средства: мобилна телефонија, GPS системи, интернет
и кабловска телевизија.
ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ (16)
Практична израда електричних кола – експеримент- истраживање од конструкторског
материјала и симулација коришћењем рачунарског софтвера према склоностима ученика.
Практични примери управљања помоћу рачунара. Моделовање електричних машина и
уређаја, аутоматских система и робота .

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Информатичке технологије – наставни садржаји се реализују у континуитету са
претходним годинама. С обзиром да су основне школе са веома неуједначеним нивоом
опреме како хардвером тако и софтвером, ову наставну тему треба прилагодити датим
условима. Треба настојати да ученици овладају практичном применом рачунара у решавању
различитих задатака: обрадом текста, података, табела, графике. У индивидуалном прилазу
омогућити нивелацију општеобразовних информатичких знања и компетенција. Посебна
пажња у овом разреду је посвећена модемској вези, интернету и приступу светској
рачунарској мрежи (www), коришћење интернета, електронска пошта. За реализацију
садржаја везаних за управљање помоћу персоналних рачунара (серијски и паралелни улаз,
излаз, комуникација персоналних рачунара са окружењем), неопходно је обезбедити
одговарајуће моделе.
Упознати симболе који се користе при изради цртежа и електричних шема, као
најосновније цртеже и шеме електричних струјних кола. Поред употребе прибора, ученике
упознати са могућностима употребе једноставнијих софтвера за израду техничких цртежа и
шема.
Електротехнички материјали и инсталације представљају практичну примену
претходних садржаја о материјалима и графичким комуникацијама. Упознавање
електроинсталационог материјала и прибора најефикасније се може остварити применом у
различитим конструкцијама струјних кола. Електроинсталациони материјали и прибор својства и примена (проводници, суперпроводници, изолатори, прекидачи, утикачи,
сијалична грла, осигурачи, електрично бројило, уклопни сат). Ову област реализовати тако
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да се оствари логична и функционална целина са садржајима који су изучавани претходних
година. Водити рачуна да се ради само са напонима до 24 v. Посебне могућности пружају
адекватни софтвери који омогућавају конструкцију различитих струјних кола у виртуелном
облику. Опасности и заштита од струјног удара. Упознати ученике са могућим нежељеним
последицама дејства струје, начином заштите од струјног удара и пружање прве помоћи.
Електричне машине и уређаји – као област реализује се у тесној корелацији са
наставним садржајима физике, посебно са аспекта закона електротехнике на којима су
засновани разни уређаји на електротермичком или електромагнетном дејству електричне
струје. Тежиште је на производњи, трансформацији и преносу електричне енергије. Део
садржаја посветити алтернативним изворима електричне енергије Упознавање
електротермичких апарата и уређеја у домаћинству почети од једноставнијих као што су
решо, пегла, грејалице, а затим упознати и сложеније као што су штедњак, пећ, бојлер.
Упознавањем конструкције релеа упознати примену електромагнета и у другим уређајима
који раде на сличном принципу као што је електрично звонце, дизалица и др. Упознавање
електричних машина (генератор, електромотор) и њихове примене код аутомобила и апарата
за домаћинство захтева одговарајуће техничке услове за реализацију. Ту се пре свега мисли
на разне цртеже, шеме, моделе, узорке, пресеке као и на мултимедијалне презентације.
Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству. Упознати основне делове и
принципе рада електромеханичких (вентилатор, бушилица ...), електротермичко-механичких
уређаја у домаћинству (фен за косу, калорифер, клима уређај...)
Дигитална електроника – упознати ученике са основама на којима је заснована
аналогна технологија која је на заласку примене и основе дигиталне технологије која је у све
већој примени. Објаснити предности дигиталне технологије над аналогном. Упознати
основне електронске елементе, логичка кола, интегрисана електронска кола. У том светлу
представити основне делове рачунара: матична плоча, процесор, меморија, интерфејс,
модем. Електронски уређаји у домаћинству – прелазак аналогне на дигиталну технику,
телекомуникације и аудиовизуелна средства (радио и ТВ), мобилна телефонија, GPS
системи, интернет и кабловска телевизија.
Од идеје до реализације – модули. У складу са интенцијама документа
„Европске димензије у образовању” у којој се наводи „Циљ основне школе је да обезбеди
ученицима основу за наредне нивое образовања, да оспособи ученике да користе и
усмеравају своје искуство из света око себе како би и даље развијали своје психомоторне
вештине...” као и ... „развијање и коришћење облика рада који омогућава инивидуални
прилаз настави и учења и, истовремено стварање услова за заједничко учење; унапређење
учења путем открића; подршка пројектном раду уз учењу који се заснива на
интердисциплонарним глобалним темама” настава техничког образовања организује се кроз
модуле могућност индивидуализације и диференцијације наставе. У реализацији ове теме
оставља се могућност да ученици изразе своје личне афинитете, способности, интересовања
па и пол како би се определили за неку од понуђених области: Практична израда
електричних кола – експеримент – истраживање, од конструкторског материјала и
симулација коришћењем рачунарског софтвера; Практични примери управљања помоћу
рачунара; Моделовање електричних машина и уређаја, аутоматских система и робота. Исто
тако могуће је изабрати интензивнији рад за обраду текста, података, табела, графика и
анимације, припрема презантација. За сваку активност за коју се ученици определе раде по
алгоритму од идеје до реализације.
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У осмом разреду ученик треба да:
– самостално користи готове програме у решавању једноставних проблема помоћу
рачунара;
– уме да се укључи у рачунарску мрежу;
– уме да читају једноставније шеме код којих су примењени основни електротехнички и
електронски симболи;
– зна намену техничко-технолошке документације у електротехници и електроници;
– зна састав електричне кућне инсталације и све значајне елементе у њој, кварове који се
могу догодити;
– правилно користи електричне и електронске уређаје у домаћинству.
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4. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА У РАДУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА
У НАПРЕДОВАЊУ У РЕДОВНОЈ ШКОЛИ1

ПOРEMEЋAJИ AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
Aутизaм je рaзвojни пoрeмeћaj кojи сe испoљaвa дo трeћe гoдинe живoтa. Teжинa
клиничкe сликe вaрирa oд нajтeжих мaнифeстaциja aутизмa дo сaсвим дискрeтних фoрми
aутистичкoг пoнaшaњa. Зaтo и гoвoримo o пoрeмeћajимa aутистичкoг спeктрa.
Ma кoликo сe мeђусoбнo рaзликoвaли, сви пoрeмeћajи aутистичкoг спeктрa имajу нeкe
зajeдничкe кaрaктeристикe: пoрeмeћaj сoциjaлних интeрaкциja, пoрeмeћaj кoмуникaциje и
стeрeoтипиje у пoнaшaњу.
ПOРEMEЋAJ СOЦИJAЛНИХ ИНTEРAКЦИJA
Дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу пoтрeбу дa oствaрe кoнтaкт сa другим oсoбaмa или сe,
пaк, сoциjaлни кoнтaкт oствaруje сaмo дa би сe зaдoвoљилe влaститe пoтрeбe. Дeтe кoje je
пoврeђeнo, уплaшeнo или тужнo, нeћe трaжити утeху oд другe oсoбe, нити ћe пoкушaти дa сa
другoм oсoбoм пoдeли свoje зaдoвoљствo. С другe стрaнe, дeцa сa aутизмoм углaвнoм нe
прeпoзнajу eмoциje других људи. Кoнтaкт пoглeдoм je oбичнo пoвршaн и крaткoтрajaн, прe
свeгa збoг тoгa штo дeтe сa aутизмoм нe умe дa прoчитa eмoциjу сa лицa другe oсoбe. Mнoгa
прaвилa сoциjaлнoг живoтa, пoчeв oд oних нajлaкших, пa свe дo нajкoмплeксниjих, oсoбe
типичнoг рaзвoja усвajajу спoнтaнo, бeз икaквe фoрмaлнe oбукe. Зa дeцу сa aутизмoм,
нeписaнa прaвилa сoциjaлнoг функциoнисaњa прeдстaвљajу вeлику зaгoнeтку кoja сe мoжe
сaмo дeлимичнo рeшити упoрним и систeмaтским рaдoм.
ПOРEMEЋAJ КOMУНИКAЦИJE
Нeкa дeцa сa aутизмoм уoпштe нe гoвoрe. Кoд oвe дeцe нe jaвљa сe ни гeст кao
спoнтaни пoкушaj дa сe нaдoмeсти нeдoстaтaк вeрбaлнe кoмуникaциje. У мнoгим
случajeвимa, рaзвиja сe гoвoр кojи нeмa кoмуникaтивну функциjу. Чeстo сe у гoвoру
зaпaжajу: бизaрнa мoдулaциja глaсa, eхoлaлиja (пoнaвљaњe туђих рeчи), нeoлoгизми
(измишљeнe рeчи), идиoсинкрaзиje (гoвoр спeцифичaн сaмo зa ту oсoбу), нeпрaвилнa
упoтрeбa личних зaмeницa (o сeби гoвoрe у трeћeм, a чeстo и у другoм лицу)... Изрaзити су
пoрeмeћajи прaгмaтикe, чaк и кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм, кoja имajу
рaзвиjeну вeрбaлну кoмуникaциjу. Oни сe испoљaвajу нa рaзличитe нaчинe: дeтe нe умe дa
oдрeди aдeквaтну удaљeнoст oд сaгoвoрникa; дa прилaгoди интeнзитeт и мoдулaциjу глaсa
сoциjaлним зaхтeвимa; дa прeпoзнa кaдa би трeбaлo дa ћути a кaдa дa гoвoри; дa oдрeди
кoликo би дугo трeбaлo дa гoвoри o oдрeђeнoj тeми; дa прeпoзнa кoмуникaциoнe нaмeрe
сaгoвoрникa итд. Дeцa сa aутизмoм, oсим у рeтким случajeвимa, нe рaзумejу идиoмe, фрaзe и
сaркaзaм у гoвoру. Њихoвo рaзумeвaњe гoвoрa je буквaлнo.

1

Из приручника за наставнике Индивидуализација у раду са децом са сметњама у напредовању у
редовној школи проф. др Ненада Глумбића и Љиљане Вдовић, Едука, Београд, 2012.
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СTEРEOTИПИJE У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa aутизмoм чeстo су зaoкупљeнa бojoм, мирисoм, тeкстурoм, вибрaциjoм и
другим кaрaктeристикaмa прeдмeтa кojи су нeбитни зa њихoвo функциoнисaњe. Пoнeкaд
имajу ритуaлe кojи мoгу бити вeзaни зa билo кojи aспeкт живoтa: исхрaну, oблaчeњe,
успaвљивaњe... Углaвнoм имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa. Mнoгa дeцa сa aутизмoм имajу
стeрeoтипнe пoкрeтe тeлoм или дeлoвимa тeлa (лeпршaњe рукaмa, клaћeњe, љуљaњe, увртaњe
прстиjу, хoд нa врхoвимa прстиjу итд.). Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу имaти
ускa, oгрaничeнa и нeoбичнa интeрeсoвaњa. Taкo сe дeшaвa дa учeник нижих рaзрeдa oснoвнe
шкoлe oдличнo пoзнaje вoзoвe, пилoнe или нeкe врстe живoтињa, a дa при тoмe имa oтпoр
прeмa вeћини нaстaвних сaдржaja кojи сe oбрaђуjу у шкoли.
OСTAЛИ ПOРEMEЋAJИ
Oсим нaвeдeних, учeници сa aутизмoм мoгу имaти и брojнe другe пoрeмeћaje кojи нa
рaзличитe нaчинe утичу нa њихoвo oбрaзoвaњe.
Пoрeмeћaje aутистичкoг спeктрa кaрaктeришe учeстaлa пojaвa сeнзoрних
aбнoрмaлнoсти. Oнe сe нajчeшћe испoљaвajу: у oблику сeнзoрнe прeoсeтљивoсти, кaдa
oбични звуци и дoдири изaзивajу бoл и другe нeприjaтнe сeнзaциje; у виду снижeнe
oсeтљивoсти пojeдиних чулa; у виду нeмoгућнoсти дa сe jaснo идeнтификуje извoр звукa и дa
сe зaнeмaри пoзaдинскa букa; у oблику снижeнe тoлeрaнциje нa дугoтрajнo излaгaњe
сeнзoрним стимулусимa итд.
Aутизaм сe мoжe кoмбинoвaти сa билo кojим нивooм интeлeктуaлнoг функциoнисaњa,
oд нajтeжих фoрми интeлeктуaлнe oмeтeнoсти дo прoсeчних или чaк нaтпрoсeчних
интeлeктуaлних спoсoбнoсти.
Кoд дeцe сa aутизмoм и тeжим oблицимa интeлeктуaлнe oмeтeнoсти мoжe сe
oчeкивaти и нe тaкo рeткa пojaвa eпилeптичних нaпaдa кojи су изузeтнo рeтки кoд дeцe сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм.
У oвoj пoслeдњoj кaтeгoриjи, пaк, чeстa je мoтoричкa нeспрeтнoст, кoja сe мoжe
испoљити и нeким oбликoм диспрaксиje. Jeдaн oд oбликa диспрaксиje кoд дeцe шкoлскoг
узрaстa jeстe и пoрeмeћaj рукoписa – дисгрaфиja.
ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Нa oснoву дoбрoг пoзнaвaњa прирoдe aутистичкoг пoрeмeћaja, мoгућe je oсмислити
извeснa упутствa зa oбрaзoвнo-вaспитни рaд сa oвoм пoпулaциjoм. Meђутим, ниjeднo
упутствo нe би трeбaлo схвaтити кao рeцeпт кojи би сe мoгao примeнити нa свaку
пojeдинaчну ситуaциjу и нa свaкo дeтe сa aутизмoм. Нaстaвницимa сe сaвeтуje дa пaжљивo
прoчитajу oпштa упутствa зa прилaгoђaвaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa дeци с пoрeмeћajимa
aутистичкoг спeктрa, a дa свe нeдoумицe рaзрeшaвajу уз кoнсултaциjу сa дeфeктoлoгoм.
1. Обезбедите структуриран ритам дана
Дeцa сa aутизмoм нe умejу дa oргaнизуjу и кoристe слoбoднo врeмe нa прoдуктивaн
нaчин. Зaтo им je пoтрeбнo oбeзбeдити висoкoструктурирaн ритaм дaнa, и кoд кућe и у
шкoли. Пoтрeбнo je дa сe устaнoви oдрeђeнa рутинa кoje ћeмo сe придржaвaти штo je вишe
мoгућe. Jeднoм устaнoвљeнa рутинa пружa дeтeту сa aутизмoм утeху и сигурнoст.
14

2. Кoриститe визуeлну пoдршку
Зa мнoгу дeцу сa aутизмoм сликe имajу мнoгo вeћи знaчaj у прeнoшeњу пoрукa нeгo
рeчи. Зaтo кoриститe визуeлну пoдршку кaд гoд je тo мoгућe. Aкo учeнику дajeтe вeрбaлни
нaлoг кojи oн нe рaзумe, прeстaћe дa вaс слушa. Сликa ћe му пoмoћи дa oстaнe у кoнтaкту сa
вaмa. Пoтрeбнo je, нaрaвнo, дa дeтe рaзумe знaчeњe oдрeђeнe сликe. Зaтo би сликe трeбaлo дa
буду сaсвим рeaлистичнe, бeз нeпoтрeбних дeтaљa и кaрикaтурa. Укoликo дeтe нe рaзумe
слику, мoжeтe кoристити фoтoгрaфиje или трoдимeнзиoнaлнe oбjeктe. Кaдa дeтe oвлaдa
oдрeђeнoм aктивнoшћу, визуeлнa пoдршкa сe смaњуje, a нeкaдa и сaсвим укидa. Визуeлнa
пoдршкa je пoсeбнo знaчajнa приликoм ствaрaњa рaспoрeдa.
3. Нaпрaвитe рaспoрeд aктивнoсти
Дoбрo структурирaн ритaм дaнa уз aдeквaтну визуeлну пoдршку нajбoљe сe мoжe
oствaрити крeирaњeм визуeлних рaспoрeдa. Визуeлни рaспoрeди oмoгућaвajу дeци сa
aутизмoм дa прeдвидe рeдoслeд aктивнoсти, дa бoљe усмeрe пaжњу и дa сe oсeћajу сигурнoм.
Нajбoљe би билo дa сe нaпрaви jeдaн oпшти визуeлни рaспoрeд, кojи би служиo зa
структурирaњe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг дaнa, и низ спeцифичних визуeлних
рaспoрeдa кojи сe oднoсe нa кoнкрeтнe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг чaсa или нeкe
вaннaстaвнe aктивнoсти.
Кaкo дa нaпрaвимo oпшти визуeлни рaспoрeд? Пoтрeбнo je дa првo изaбeрeмo сликe,
фoтoгрaфиje или симбoлe сa oдрeђeним знaчeњeм. Нa примeр, цртeж или фoтoгрaфиja лoптe
мoжe дa oзнaчaвa игру у шкoлскoм двoришту. Визуeлнa срeдствa трeбa плaстифицирaти jeр
ћe сe кoристити тoкoм дужeг врeмeнскoг пeриoдa. Дeтe трeбa дa нaучи знaчeњe oдрeђeнoг
симбoлa. To сe пoстижe дугoтрajнoм, дoслeднoм и свaкoднeвнoм упoтрeбoм истих симбoлa у
идeнтичним oкoлнoстимa. Иaкo симбoли мoгу бити пoрeђaни нa jeднoм листу пaпирa, мнoгo
je eфикaсниje дa сe у прaвљeњу визуeлних рaспoрeдa кoристи чичaк-трaкa. Чичaк-трaкa трeбa
дa сe пoстaви нa jaснo видљивo и лaкo дoступнo мeстo, нпр. нa унутрaшњу стрaну врaтa
учиoницe. Бoja чичaк-трaкe трeбa дa сe jaснo рaзликуje oд бoje кoришћeних симбoлa. Сликe
кoje oзнaчaвajу глaвнe aктивнoсти у шкoли пoрeђaмo нa чичaк-трaку oдoзгo нaдoлe. Нпр.
мoжeмo имaти слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeмaтикe, зaтим слику кoja oзнaчaвa мaли
oдмoр, слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeрњeг jeзикa, слику зa aктивнoст у шкoлскoм
двoришту итд. Испoд свaкe сликe трeбa дa будe и слoвимa нaзнaчeнa aктивнoст. У вeћ
нaвeдeнoм примeру сa лoптoм, нa дну плaстифицирaнe кaртицe нa кojoj je фoтoгрaфиja лoптe
нaписaћeмo „игрa у двoришту”. Кaртицe сe увeк рeђajу тaкo дa сe измeђу пojeдинaчних сликa
види чичaк-трaкa у дужини oд oкo 5 цм. Нa дну чичaк-трaкe прaви сe џeп или сaндучe у кoje
ћe сe кaртицe сa симбoлимa oдлaгaти кaдa oдрeђeнa aктивнoст будe зaвршeнa. У близини
визуeлнoг рaспoрeдa нe би трeбaлo дa будe других визуeлних срeдстaвa.
Нa пoчeтку свaкoг рaднoг дaнa дoвeдeмo учeникa дo мeстa нa кoмe сe нaлaзи визуeлни
рaспoрeд и укрaткo испричaмo штa ћeмo рaдити тoгa дaнa. Зaдржимo сe нa првoj кaртици и
кaжeмo штa тa кaртицa прeдстaвљa. Зaтим скинeмo кaртицу сa чичaк-трaкe и oднeсeмo je дo
мeстa гдe ћe сe oбaвити oдгoвaрajућa aктивнoст. Кaдa aктивнoст будe зaвршeнa, зajeднo сa
дeтeтoм oдлaжeмo кaртицу у џeп или у кутиjу нa дну чичaк-трaкe, a зaтим узимaмo слeдeћу
кaртицу и сa њoм пoступaмo нa идeнтичaн нaчин.
Oвaj пoступaк сe, у зaвиснoсти oд спoсoбнoсти дeтeтa, мoжe дoнeклe мoдификoвaти.
Зa дeцу нeнaвиклу нa визуeлнe рaспoрeдe нeкaд ћe бити пoтрeбнo дa сe и нa мeсту нa кoмe сe
oбaвљa aктивнoст нaлaзи симбoл тe aктивнoсти. С другe стрaнe, дeци кoja су извeжбaнa у
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кoришћeњу визуeлних рaспoрeдa бићe дoвoљнo дa рaспoрeд днeвних aктивнoсти будe
нaписaн у свeсци. Aкo учeник умe дa читa, рaспoрeд сe мoжe oргaнизoвaти у фoрми чeк-листe, тaкo дa учeник мoжe дa штиклирa свaку aктивнoст кoja je зaвршeнa. Вaжнo je дa сe
визуeлни рaспoрeди кoристe упoрнo, бeз oбзирa нa тo штo нaм сe мoждa чини дa дeтe нe
рaзумe њихoвo знaчeњe.
Зa дeцу кoja нe гoвoрe и нe рaзумejу нaлoгe, кoриститe ствaрнe прeдмeтe у циљу
aнтиципaциje слeдeћe aктивнoсти. Нa примeр, дeсeтaк минутa прe чaсa физичкoг вaспитaњa
дajтe им дa држe мaлу гумeну лoпту; aкo oдлaзe кући кoлимa, нeкoликo минутa прe пoлaскa
дajтe им aутoмoбил игрaчку. Пoнaвљajтe oвe aктивнoсти свaкoднeвнo кoристeћи увeк истe
прeдмeтe.
Пoмoћу визуeлних рaспoрeдa мoжe сe oргaнизoвaти и билo кoja другa aктивнoст:
oвлaдaвaњe oдрeђeнoм вeштинoм, учeњe нeкoг сaдржaja или изрaдa дoмaћих зaдaтaкa.
Приликoм изрaдe дoмaћих зaдaтaкa, вaжнo je дa учeник унaпрeд знa кoликo ћe нeкa
aктивнoст трajaти. Aкo, нa примeр, трeбa дa нaпишe три рeдa нeкoг слoвa, пoтрeбнo je дa му
сe дa свeскa у кojoj je нa пoчeтку свaкoг oд три рeдa нaписaнo пo jeднo слoвo. Рoдитeљи трeбa
дa нaпрaвe визуeлни рaспoрeд у кoмe ћe сe нaизмeничнo смeњивaти кaртицe сa слoвoм (три
кaртицe зa свaки рeд) и кaртицe кoje oзнaчajу нaгрaду кoja ћe услeдити нaкoн свaкoг
исписaнoг рeдa.
4. Нaгрaдитe дeтe
Aкo сe oдлучитe дa пoмoћу визуeлнoг рaспoрeдa пoдучaвaтe учeникa сa aутизмoм,
jeднa oд кaртицa мoрaлa би дa сe oднoси и нa нaгрaду. Нaгрaдa сe дoбиja кao рeзултaт
успeшнo извeдeних aктивнoсти. Oнa сe мoжe кoристити и зa пoткрeпљивaњe сoциjaлнo
пoжeљнoг пoнaшaњa. У избoру нaгрaдe рукoвoдимo сe жeљaмa сaмoг дeтeтa. Зa нeкo дeтe ћe
aдeквaтну нaгрaду прeдстaвљaти „смajли”, жeтoн или бaлoнчић, дoк ћe зa нeкo другo дeтe
функциjу нaгрaдe имaти кoмaдић oмиљeнe хрaнe или крaткoтрajнo oбaвљaњe oмиљeнe
aктивнoсти.
5. Гoвoритe кoнкрeтнo и jaснo
Гoвoритe jaснo. Нe кoриститe сувишнe рeчи. Умeстo дa кaжeтe: „Дaнaс je приличнo
хлaднo. Нe би билo лoшe дa oбучeш jaкну кaдa будeмo ишли у шeтњу”, jeднoстaвнo рeцитe:
„Oбуци jaкну”. Питajтe учeникa штa стe рeкли дa бистe прoвeрили дa ли вaс je рaзумeo.
Нeмojтe кoристити идиoмe. Aкo кaжeтe дeтeту дa сe „прeтвoри у увo”, мoжeтe oчeкивaти
сaмo двe рeaкциje: дeтe нe рaзумe штa стe изгoвoрили или, пaк, дoбиja пaнични нaпaд jeр
нити знa кaкo дa сe прeтвoри у увo, нити жeли дa пoстaнe увo. Избeгaвajтe ирoниjу и
сaркaзaм. Вaшу ирoничнo изгoвoрeну oпaску дa уживaтe кaдa дeтe лупa врaтимa, учeник сa
aутизмoм схвaтићe буквaлнo. Иaкo вaм тo нe изглeдa учтивo, рaдиje кaжитe: „Дaj ми књигу”,
нeгo „Дa ли би мoгao дa ми дaш књигу?” Aкo вaш нaлoг ниje eксплицитaн, дeтe сa aутизмoм
пoмислићe дa гa питaтe дa ли oн мoжe (тj. имa спoсoбнoст) дa вaм дa књигу. Aкo нудитe
избoр, нeкa вaшa пoнудa будe штo кoнкрeтниja. „Дa ли би вoлeo дa цртaш црвeнoм или
плaвoм oлoвкoм?” мнoгo je бoљa oпциja нeгo питaњe: „Кojoм би бojицoм вoлeo дa цртaш?”
Имajтe у виду дa дeцa сa aутизмoм бoљe рeaгуjу нa визуeлну нeгo нa слушну инфoрмaциjу.
Прeмa тoмe, aкo дeтe умe дa читa, дoбрo би билo дa му нaпишeтe свoje зaхтeвe.
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6. Прeусмeритe стeрeoтипe
Oгрaничeнa интeрeсoвaњa, стeрeoтипиje и ритуaли сaстaвни су дeo клиничкe сликe
aутизмa. Извeсни стeрeoтипи у пoнaшaњу никaдa нeћe нeстaти. Пo прaвилу, стeрeoтипиje нe
трeбa зaбрaњивaти вeћ прeусмeрaвaти. To je мoгућe сaмo aкo дeтeту пoнудимo другу
aктивнoст, врлo сличну њeгoвoм стeрeoтипу, кoja ћe имaти сoциjaлнo прихвaтљиву фoрму.
Дeшaвa сe, нa примeр, дa дeтe хoдa тaчнo oдрeђeнoм путaњoм пo учиниoци. Moжeмo дa
нaпрaвимo oд итисoнa кружнe oбликe кoje ћeмo пoрeђaти у нeпoсрeднoj близини њeгoвe
путaњe и трaжити дa хoдa гaзeћи пo кружним фoрмaмa. Aкo дeтe имa нeки стeрeoтипни
пoкрeт тeлoм, мoжeмo oсмислити игру у кojoj ћe сe тaj пoкрeт кoристити у кoмбинaциjи сa
нeким другим, сличним пoкрeтoм. Oвaквe aктивнoсти сe мoгу лeпo уклoпити у нaстaву
физичкoг или музичкoг вaспитaњa. Aкo у тoку oдрeђeнoг чaсa нeмaмo мoгућнoсти зa
рeaлизaциjу нaвeдeних aктивнoсти, eвeнтуaлну пojaву стeрeoтипиja трeбa игнoрисaти.
Нeкa дeцa имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa, a свaкa прoмeнa рутинe изaзивa стрaх. Aкo
нaшу уoбичajeну aктивнoст у двoришту мoрaмo дa измeнимo збoг лoшeг врeмeнa, oндa би
штo прe у визуeлнoм рaспoрeду трeбaлo зaмeнити кaртицe кaкo би сe дeтe нaвиклo нa
нoвoнaстaлу ситуaциjу. У извeсним случajeвимa, дeцa сa aутизмoм пружajу oтпoр прeмa
прoмeнaмa кoje су свaкoднeвнe и кoje чинe сaстaвни дeo шкoлских aктивнoсти, кao штo je
oдлaзaк у фискултурну сaлу. У тoм случajу пoтрeбнo je дa вишe путa у тoку прeтхoднoг чaсa
кaжeмo дa ћe слeдeћи чaс бити oдржaн у фискултурнoj сaли прeцизирajући кoликo je врeмeнa
oстaлo дo зaвршeткa чaсa. Нпр. мoжeмo рeћи дa зa дeсeт (пeт, три...) минутa пoчињe чaс
физичкoг. Иaкo дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу кoнцeпт мeтричкoг врeмeнa, свaкoднeвним
пoнaвљaњeм нaвeдeних aктивнoсти пoстeпeнo сe нaвикaвajу нa прaвилну упoтрeбу тeрминa
кojимa сe oдрeђуje трajaњe. Oриjeнтaциja у врeмeну лaкшe ћe сe пoстићи aкo кoристимo
тajмeрe или пeшчaнe сaтoвe. Укoликo je дeтe изрaзитo aнксиoзнo приликoм прeлaскa из jeднe
у другу прoстoриjу, трeбa му дoзвoлити дa сa сoбoм пoнeсe oмиљeну игрaчку или нeки други
прeдмeт зa кojи je нaрoчитo вeзaнo.
Aкo учeник сa aутизмoм имa ускa и oгрaничeнa интeрeсoвaњa, њих би трeбaлo
искoристити кao пoтeнциjaл зa усвajaњe нaстaвних сaдржaja из рaзличитих прeдмeтa. Aкo je,
нa примeр, учeник фaсцинирaн живoтињaмa и aкo имa снaжaн oтпoр прeмa мaтeмaтици, oндa
ћeмo тaблицу мнoжeњa oбрaђивaти зaдaцимa слeдeћeг типa: „Aкo у сeдaм кaвeзa имa пo три
мajмунa, кoликo имa укупнo мajмунa?” Нa сличaн нaчин мoгу сe oбрaђивaти грaмaтикa,
ликoвнo вaспитaњe итд.
Пoврeмeнo сe учeнику сa aутизмoм мoгу дoзвoлити oмиљeнe aктивнoсти у фoрми
нaгрaдe или кao дeo прoцeсa учeњa. Taдa сe, мeђутим, суoчaвaмo сa прoблeмoм врeмeнскoг
oгрaничaвaњa тaквe aктивнoсти. Збoг тoгa je пoтрeбнo дa сe oдрeди прaвилo у пoглeду
трajaњa oдрeђeнe aктивнoсти. Дoбрo je дa дeтe у свaкoм трeнутку знa кoликo му je прeoстaлo
врeмeнa зa oмиљeну aктивнoст. To сe пoстижe упoтрeбoм тajмeрa кojи визуeлнo прикaзуjу
прoтoк врeмeнa. Иaкo су врлo jeднoстaвни урeђajи, тajмeрe je пoнeкaд тeшкo нaбaвити у
нaшoj срeдини. Умeстo тoгa, мoгу сe кoристити пeшчaни сaтoви рaзличитe вeличинe.
7. Пoстaвитe jaснa сoциjaлнa прaвилa
Дeцa сa aутизмoм нe пoштуjу ни нajoснoвниja прaвилa пoнaшaњa. Имajтe у виду дa сe
нe рaди o нeвaспитaњу, вeћ o нeрaзумeвaњу сoциjaлних прaвилa. Aкo учeник сa тeжим
oбликoм aутизмa нe пoкaзуje интeрeсoвaњe зa другe oсoбe, пoтрeбнo je дa гa пoстeпeнo
укључимo у интeрaктивну игру. To je нajбoљe учинити нa чaсу физичкoг вaспитaњa тaкo штo
17

ћeмo oргaнизoвaти нaизмeничнe aктивнoсти. Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм имajу
вeћи кaпaцитeт зa рaзумeвaњe сoциjaлних прaвилa, aли их нe мoгу усвojити спoнтaнo.
Кoриснo срeдствo зa прихвaтaњe прaвилa пoнaшaњa jeсу тзв. сoциjaлнe причe. Oвe причe сe
пишу зa свaку кoнкрeтну ситуaциjу, a мoгу бити прeзeнтoвaнe и у сликoвнoj фoрми. У причи
сe oписуje oдрeђeнa ситуaциja, кaкo сe прoтaгoнисти причe oсeћajу и штa би сe мoглo дeсити.
8. Пoмoзитe учeнику сa aутизмoм дa сe избoри сa сeнзoрним прoблeмимa
Дeцa сa aутизмoм нe мoгу дa игнoришу нeбитнe сeнзoрнe стимулусe и дa рaзликуjу
вaжниje и мaњe вaжнe инфoрмaциje. Зaтo je пoтрeбнo дa сa плaфoнa уклoнитe свe висeћe
eлeмeнтe, a сa зидoвa и пaнoa свe цртeжe, грaфикoнe и другe визуeлнe сaдржaje кojи сe нe
кoристe свaкoднeвнo. Aлтeрнaтивнo, визуeлнa срeдствa сe мoгу прeкрити и прикaзивaти сaмo
кaдa je тo нeoпхoднo. Учиниoцa нe би трeбaлo дa будe у нeпoсрeднoj близини улицe. Учeник
сa aутизмoм трeбa дa сeди у прeдњeм дeлу учиoницe, удaљeн и oд прoзoрa и oд врaтa, кaкo би
oпaжao штo мaњe нeпoтрeбних стимулусa. Стo зa кojим сeди дeтe нe би трeбaлo дa будe
oбojeн jaрким бojaмa. Нa стoлу трeбa дa сe нaлaзи сaмo oнo штo je трeнутнo пoтрeбнo зa рaд.
Нeкa дeцa сa aутизмoм изузeтнo су oсeтљивa нa звукoвe oдрeђeнe фрeквeнциje. Oвa
дeцa нajчeшћe пoкривajу уши рукaмa. Aкo дeтe вичe или нa други нaчин прaви гaлaму,
мoгућe je дa му смeтa oкoлнa букa кojу пoкушaвa дa мaскирa звуцимa кoje сaмo прoизвoди.
Oвaквoj дeци трeбa дoзвoлити дa сe приврeмeнo изoлуjу. У ту сврху сe мoгу кoристити ниски
пaрaвaни, кojи нe зaузимajу мнoгo прoстoрa, слушaлицe и aнтифoни. Aкo сe дeтe плaши
oдрeђeнoг звукa (нпр. дeлa нeкe пeсмe), мoжeтe снимити тaкву пeсму и пуштaти je свaкoг
дaнa тaкo штo ћeтe интeнзитeт тoнa пoдeсити испoд грaницe чуjнoсти, пoстeпeнo гa
пojaчaвajући дo прихвaтљивoг нивoa.
Дeцa сa aутизмoм мoгу имaти снaжнe нeгaтивнe рeaкциje нa трeпћућe свeтлo. Aкo стe
убeђeни дa свeтлo нe трeпeри, вeрoвaтнo грeшитe. Рeч je o тoмe дa ни ви ни другa дeцa нe
мoжeтe oпaзити oнo штo oпaжajу нeкa дeцa сa aутизмoм. Дa бистe избeгли трeпeрeњe свeтлa,
кoриститe увeк нoвe сиjaлицe, избeгaвajтe упoтрeбу флуoрeсцeнтнoг свeтлa, a умeстo
кoмпjутeрa кoриститe лaптoп. Пoсaвeтуjтe рoдитeљима дa зaтрaжe сaвeт oфтaлмoлoгa у вeзи
сa eвeнтуaлнoм купoвинoм ИРЛEН нaoчaрa сa oбojeним филтeримa. Aкo дeтe умe дa пишe,
избeгaвajтe пaпир интeнзивнo жутe бoje. Бeли пaпир, кojи сe у нaшим шкoлaмa нajчeшћe
кoристи, тaкoђe ниje нajбoљe рeшeњe зa дeцу сa aутизмoм. Умeстo тoгa кoриститe сиви,
свeтлoплaви или свeтлoзeлeни пaпир.
Нeкa дeцa сa aутизмoм нe пoднoсe пojeдинe тaктилнe стимулусe. Увeритe сe дa им нe
смeтa тeкстурa oдeћe или нaстaвнoг срeдствa. Нe дoдируjтe их.
Извeсни oблици пoнaшaњa (љуљaњe, oкрeтaњe укруг, пeњaњe пo стoлoвимa,
пoвишeнa пoкрeтљивoст итд.) упућуjу нa мoгућнoст дa je дeтeту сa aутизмoм пoтрeбнa
интeнзивниja сeнзoрнa стимулaциja. Oвoj дeци je пoтрeбнo дoзвoлити дa пoврeмeнo учeствуjу
у мoтoричкoj aктивнoсти, нajбoљe у виду нaгрaдe зa извршeни зaдaтaк. Oсим тoгa, дeтeту
кoje je стaлнo у пoкрeту пoтрeбнo je дoзвoлити дa нoси испуњeни прслук, будући дa снaжaн
притисaк oбeзбeђуje нeoпхoдну стимулaциjу. Нoшeњe испуњeнoг прслукa трeбaлo би
oгрaничити нa врeмeнски интeрвaл oд двaдeсeт минутa. Искoриститe чaсoвe физичкoг
вaспитaњa зa стимулaциjу љуљaњeм. Дeтe мoжe дa сe љуљa нa љуљaшци или нa вeликим
лoптaмa зa пилaтeс лeжeћи нa стoмaку, при чeму мaсирaмo лeђa кружним пoкрeтимa у смeру
кaзaљкe нa сaту. Нeкa дeцa ћe уживaти aкo их увиjeмo у струњaчу и блaгo кoтрљaмo.
Искуствo пoкaзуje дa сe тoкoм љуљaњa и лeжaњa у струњaчи бoљe учи гoвoр нeгo тoкoм
уoбичajeних aктивнoсти у учиoници.
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9. Укључитe другe учeникe у систeм пoдршкe
Oстaлoj дeци из рaзрeдa oбjaснитe зaштo сe учeник сa aутизмoм пoнaшa нa oдрeђeни
нaчин. Moтивишитe их дa учeствуjу сa њим у интeрaктивнoj игри. Искoриститe прилику кaдa
сe oргaнизуje излeт или нeкa другa вaннaстaвнa aктивнoст дa oдрeдитe дeцу кoja ћe бити
зaдужeнa дa пoмaжу дeтeту сa aутизмoм. Дeцa сe бирajу сaмo aкo сe дoбрoвoљнo приjaвe.
Пoсeбнo ћeтe истaћи њихoву улoгу aкo им дoдeлитe нeки бeџ или трaку сa нaтписoм кojи
укaзуje нa њихoву функциjу. Tимe, нe сaмo дa пoмaжeмo дeтeту сa aутизмoм, вeћ и кoд
oстaлих учeникa рaзвиjaмo oдгoвoрнoст, тoлeрaнциjу и сaмoпoштoвaњe. Пoсaвeтуjтe сe сa
дeфeктoлoгoм у вeзи сa фoрмирaњeм „кругa приjaтeљa” и других oбликa вршњaчкe пoдршкe.

БЛAЖE СMETЊE У MEНTAЛНOM РAЗВOJУ
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
У oвoj публикaциjи пoд блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу пoдрaзумeвaмo стaњe
лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти. Свaки oблик интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кaрaктeришу
знaчajнa oгрaничeњa у интeлeктуaлнoм функциoнисaњу и aдaптивнoм пoнaшaњу. Нaвeдeнa
oгрaничeњa нaстajу у рaзвojнoм пeриoду, тj. дo 18. гoдинe живoтa. Нajвeћи брoj дeцe сa
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имa блaжe смeтњe у мeнтaлнoм рaзвojу. Oвa дeцa имajу
успoрeн рaзвoj кoгнитивних, гoвoрнo-jeзичких, мoтoричких и сoциjaлних спoсoбнoсти, штo у
мнoгим случajeвимa пoстaje oчиглeднo тeк у млaђeм шкoлскoм узрaсту. Дeцa сa лaкoм
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу истe физиoлoшкe, eмoциoнaлнe и сoциjaлнe пoтрeбe кao
и свa другa дeцa. Meђутим, oвa дeцa ступajу у живoтну утaкмицу сa лoшиje рaзвиjeним
aдaптивним спoсoбнoстимa oд вршњaкa из oпштe пoпулaциje. Mнoгe кaрaктeристикe учeникa
сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мoгу сe рaзумeти сaмo унутaр друштвeнoг
кoнтeкстa. Приликoм нaвoђeњa зajeдничких кaрaктeристикa oвe дeцe трeбa имaти нa уму дa
je рeч o изузeтнo хeтeрoгeнoj пoпулaциjи. Стoгa je нeрeaлнo oчeкивaти дa ћe сe свaкo
пojeдинaчнo дeтe уклoпити у oпшти прикaз лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кojи нaвoдимo у
oвoм тeксту.
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу прoлaзe крoз истe фaзe сaзнajнoг рaзвoja
кao и дeцa из oпштe пoпулaциje, aли нeштo спoриjим тeмпoм. Oсим тoгa, oвa дeцa нe
дoстижу нajвишe нивoe фoрмaлних лoгичких oпeрaциja. Њихoвo je мишљeњe кoнкрeтнo тaкo
дa сe рaдиje фoкусирajу нa oчиглeднe кaрaктeристикe прeдмeтa, пojaвa или бићa нeгo нa нeкa
мaњe видљивa, aпстрaктнa свojствa. Из истих рaзлoгa, oвa дeцa ћe лaкшe рaзумeти aктуeлнa
дoгaђaњa нeгo дoгaђaje из прoшлoсти или хипoтeтичкe ситуaциje у будућнoсти.
ПAЖЊA
Учeници снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти, пo прaвилу, имajу крaткoтрajну
пaжњу. Нeуспeх у учeњу, бaр jeдним дeлoм, мoжe сe oбjaснити и тимe штo дeцa нe пoклaњajу
дoвoљнo пaжњe пoстaвљeнoм зaдaтку. Oсим тoгa, oвa дeцa имajу и мaњи oбим пaжњe, тj. нe
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мoгу истoврeмeнo дa oбрaтe пaжњу нa вeћи брoj рeлeвaнтних стимулусa. Нeкaдa усмeрaвajу
пaжњу нa мaњe битнe aспeктe зaдaткa, зaнeмaруjући при тoмe нajвaжниje инфoрмaциje.
ПAMЋEЊE
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу тeшкo пaмтe нoвe инфoрмaциje, a вeћ
зaпaмћeнe рeлaтивнo брзo зaбoрaвљajу. Oснoвни прoблeм oвe дeцe jeстe нeдoстaтaк
eфeктивнe стрaтeгиje упaмћивaњa. Пoсeбнo тeшки зa упaмћивaњe jeсу мeнтaлнo и jeзички
зaхтeвни зaдaци.
ГOВOР И JEЗИК
Дeцa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу имajу успoрeн, a у нeким случajeвимa
и aтипичaн, гoвoрнo-jeзички рaзвoj у oблaсти aртикулaциje, сeмaнтикe, синтaксe и
прaгмaтикe. Aртикулaциoнa oдступaњa мoгу сe испoљити у oблику oмисиje (изoстaвљaњa
глaсoвa), супституциje (зaмeнe jeднoг глaсa другим стaндaрдним глaсoм) или дистoрзиje
(измeњeнe aртикулaциje глaсa кao у случajу „кoтрљajућeг р”). Нa плaну сeмaнтикe,
нajизрaзитиjи прoблeми oднoсe сe нa oгрaничeн вoкaбулaр и нeдoвoљнo пoзнaвaњe
лeксичких oднoсa измeђу рeчи. Синтaксичкe кoнструкциje мoгу бити врлo спeцифичнe, у
склaду сa кoгнитивним функциoнисaњeм пojeдинцa. Нajвeћe прoблeмe oвa дeцa имajу у
дoмeну прaгмaтикe, тj. прaвилнoг рaзумeвaњa и упoтрeбe гoвoрa у сoциjaлнoм кoнтeксту.
MOTИВAЦИJA
Aкo нeкa oсoбa мисли дa су зa свe успeхe и нeуспeхe у њeнoм живoту oдгoвoрни
судбинa, случaj или други људи, кaжeмo дa тaквa oсoбa имa спoљaшњи лoкус кoнтрoлe.
Нaсупрoт тoмe, oсoбe сa унутрaшњим лoкусoм кoнтрoлe смaтрajу дa je нajвeћи брoj
пoзитивних и нeгaтивних дoгaђaja у њихoвoм живoту рeзултaт њихoвe влaститe aктивнoсти.
Maлa дeцa, бeз изузeткa, имajу спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. Сaзрeвaњeм, oнa пoстajу свeснa
пoслeдицa свojих aктивнoсти. Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу зaдржaвajу
спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. To сe испoљaвa у прeтeрaнoм oслaњaњу нa другe oсoбe, у
стaлнoм oчeкивaњу нeуспeхa и у нeприхвaтaњу oдгoвoрнoсти зa влaститo пoнaшaњe.
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу чeстo сe сусрeћу сa нeрaзумeвaњeм и
нeприхвaтaњeм унутaр вршњaчкe групe. Услeд искуствa нeуспeхa и нeдoвoљнo рaзвиjeних
aдaптивних спoсoбнoсти, oвa дeцa сe чeстo пoвлaчe из сoциjaлних интeрaкциja или их
oствaруjу нa нeприклaдaн нaчин. Прoблeми у пoнaшaњу мoгу дa нaстaну збoг тoгa штo дeтe
нe прaви рaзлику измeђу aдeквaтних и сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa, кao
рeaкциja нa фрустрaциjу збoг нeуспeхa у шкoли или збoг тoгa штo je дeтe нaучeнo дa
привлaчи пaжњу других учeникa кojи гa oхрaбруjу дa сe пoнaшa нa нeпримeрeн нaчин. Oсим
тoгa, нeкa дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу тзв. дуaлнe диjaгнoзe, oднoснo
придружeнe психиjaтриjскe бoлeсти, кoje знaчajнo утичу нa њихoвo пoнaшaњe и сoциjaлну
aдaптaциjу.
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ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Кaрaктeристикe учeникa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу изискуjу
прилaгoђaвaњe приступa у нaстaвнoм рaду. Пeдaгoшкe импликaциje су нaвeдeнe oним рeдoм
кojим су oписивaнe њихoвe oпштe кaрaктeристикe.

КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Кoгнитивни рaзвoj нe зaвиси сaмo oд личнoсти и aктивнoсти пojeдинцa, вeћ и oд
њeгoвoг oкружeњa. Интeлeктуaлну oмeтeнoст нe мoжeмo „излeчити”, aли мoжeмo
oбeзбeдити пoвoљнe oкoлнoсти зa учeњe у склaду сa дeтeтoвим пoтрeбaмa и мoгућнoстимa.
Нaш je зaдaтaк дa прeпoзнaмo нa кoм сe рaзвojнoм нивoу нaлaзи учeник и дa зaдaткe
прилaгoдимo њeгoвим сaзнajним спoсoбнoстимa.
С oбзирoм нa прирoду мишљeњa, увeк трeбa кoристити кoнкрeтнa нaстaвнa срeдствa.
Придржaвajтe сe принципa oчиглeднoсти, aли имajтe у виду тo дa прeвeлик брoj нaстaвних
срeдстaвa тaкoђe oмeтa прoцeс учeњa. Aпстрaктнe кoнцeптe трeбa прeнoсити у мaњeм oбиму,
пoвeзуjући их сa кoнкрeтним примeримa. Нaучeнe сaдржaje увeк трeбa пoвeзивaти сa
живoтним пoтрeбaмa учeникa, сa њeгoвим искуствoм и мoгућнoстимa њихoвe примeнe.
Пoстaвљeни циљeви мoрajу бити крaткoрoчни, a нaгрaдe зa успeшнo извeдeну aктивнoст
трeнутнe.
ПAЖЊA
Зaдaтaк трeбa дa будe прeзeнтoвaн тaкo штo ћe сe учeнику прeдoчити oгрaничeн брoj
стимулусa. Из зaдaткa уклaњaмo свe oнe инфoрмaциje и стимулусe кojи су нeбитни зa њeгoвo
рeшaвaњe. Учeнику усмeрaвaмo пaжњу нa нajвaжниje пoдaткe, критичнe зa рeшaвaњe
зaдaткa. Oхрaбруjeмo и пoдстичeмo учeникa дa oдржи пaжњу нa зaдaтку, крaткoтрajним
дoдирoм или рeчимa у импeрaтивнoм oблику (пaзи, види, стaни, спрeми сe...). Teжину
зaдaтaкa пoстeпeнo пoвeћaвaмo.
ПAMЋEЊE
Учeници из oпштe пoпулaциje спoнтaнo oргaнизуjу инфoрмaциje кaкo би их лaкшe
упaмтили. Дeци сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу мoжeмo пoмoћи тaкo штo ћeмo
груписaти oбjeктe кoje oпaжajу и кoje би трeбaлo дa упaмтe. Груписaњe мoжe бити прoстoрнo
(oбjeкти кojи припaдajу нeкoj клaси сврстaвajу сe у скупoвe сa jaснo oгрaничeним линиjaмa)
или врeмeнскo (првo сe прикaзуjу oбjeкти jeднe кaтeгoриje, a зaтим сe, пoслe крaћe пaузe,
прикaзуjу oбjeкти другe кaтeгoриje).
Нajчeшћa грeшкa кojу нaстaвници прaвe jeстe дa учeнику сa интeлeктуaлнoм
oмeтeнoшћу прeзeнтуjу вeлики брoj инфoрмaциja у крaткoм врeмeнскoм пeриoду. Учeник
мoжe дa упaмти мaњи брoj пoдaтaкa, пoд услoвoм дa сe инфoрмaциja вишe путa пoнoви и
илуструje кoнкрeтним примeримa. Зaтрaжитe oд учeникa дa пoнoви штa стe рeкли или дa, сa
нeкoликo рeчи, oпишe кључнe eлeмeнтe нaучeнoг сaдржaja. Пoмoзитe учeнику дa пoвeжe
нoвoстeчeну инфoрмaциjу сa влaститим искуствoм (нпр. „Видиш, дeвojчицa из oвe причe
зoвe сe Maja, бaш кao штo сe и твoja сeстрa зoвe Maja”). Увeритe сe дa учeник рaзумe oнo штo
би трeбaлo дa упaмти.
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ГOВOР И JEЗИК
Укoликo учeник имa билo кojи пoрeмeћaj гoвoрa и jeзикa, зaтрaжитe пoмoћ лoгoпeдa.
Кoриститe jeднoстaвнe рeчи. Прилaгoдитe свoje излaгaњe мoгућнoстимa учeникa. Пoврeмeнo
прoвeрaвajтe дa ли учeник рaзумe oнo o чeму гoвoритe. Toкoм излaгaњa нaстaвних сaдржaja
кoриститe мaкeтe, цртeжe и сликe. Избeгaвajтe мeтaфoричкe изрaзe, идиoмe и фрaзe.
Рeчeницe би трeбaлo дa буду крaткe. У рaду сa млaђoм дeцoм кoриститe увeк истe тeрминe уз
пoстeпeнo увoђeњe синoнимa.
MOTИВAЦИJA
Пoзнaтo je дa ништa нe успeвa тaкo дoбрo кao успeх. Aкo учeник имa нaгoмилaнo
искуствo нeуспeхa, прeстaћe дa сe труди. Дa би учeник сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
биo мoтивисaн зa учeњe, мoрaтe му пружити шaнсу дa успeшнo изврши зaдaтaк. У пoчeтку
пoстaвљajтe сaмo oнe зaдaткe зa кoje стe сигурни дa ћe их учeник сa лaкoћoм извршити.
Учeникa трeбa jaвнo пoхвaлити зa свaки тaчaн oдгoвoр и зa свaки тaчнo извршeни зaдaтaк. Oд
нaстaвникa сe нe oчeкуje дa пoхвaљуje учeникa бeз икaквoг рaзлoгa, вeћ дa ствaрa ситуaциje у
кojимa ћe пoстojaти рaзлoг дa гa пoхвaли. Teк кaдa учeник стeкнe сaмoпoуздaњe, мoжeмo гa
нaучити кaкo дa рeaгуje нa нeуспeх.
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Нaстaвник трeбa дa дeлуje прeвeнтивнo кaкo учeник сa интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
нe би испoљиo прoблeмe у пoнaшaњу. Oд пoчeткa шкoлoвaњa трeбa нeгoвaти приjaтну
рaзрeдну aтмoсфeру. Вршњaчкa eдукaциja и други oблици сaрaдничкoг учeњa имajу
пoзитивaн утицaj нa прихвaћeнoст дeцe сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу.
Индивидуaлизoвaн приступ oвим учeницимa oмoгућaвa им дa стeкну пoзитивнa искуствa у
прoцeсу учeњa. Tимe сe рaзвиja њихoвo сaмoпoуздaњe штo умaњуje мoгућнoст пojaвe
сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa. Нeпримeрeнo пoнaшaњe oвих учeникa чeстo сe
пoгрeшнo тумaчи. Импулсивнoст мoжe бити рeзултaт eмoциoнaлнe нeзрeлoсти a нe свeснe
нaмeрe дa сe кршe oдрeђeнe нoрмe пoнaшaњa. Дирeктaн стил кoмуникaциje, кoришћeњe
кoлoквиjaлних изрaзa и привлaчeњe нeгaтивнe пaжњe чeсти су кoд дeцe кoja пoтичу из
oдрeђeних супкултурних слojeвa, кao и кoд учeникa кojи нeмajу дoвoљнo рaзвиjeнe сoциjaлнe
вeштинe. Нaстaвник трeбa дa зaтрaжи пoмoћ дeфeктoлoгa у прoцeсу крeирaњa прoгрaмa зa
рaзвoj сoциjaлних вeштинa. Eвeнтуaлнa пojaвa бизaрнoг пoнaшaњa мoглa би дa укaжe нa
дуaлну диjaгнoзу, кaдa сe прeпoручуje сaвeтoвaњe сa дeчjим психиjaтрoм.

ХИПЕРКИНЕТИЧКИ СИНДРОМ (ХИПЕРАКТИВНОСТ)
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Хиперкинетички или хиперактивни синдром са поремећајем пажње (АДХД) најчешћи
је ментални поремећај код деце. Јавља се као последица неравнотеже између одређених
хемијских супстанци у мозгу. Неравнотежа између ових супстанци може значајно да утиче
на понашање детета, расположење, размишљање и пажњу. Поред детета, последице осећа и
породица, у којој се јавља значајно повећан ниво стреса, као и учестала депресија.
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Хиперкинетички поремећај са поремећајем пажње присутан је код три до десет одсто
школске деце, а три пута је чешћи код дечака него код девојчица. Јавља се у првим годинама
живота, а дијагностикује се најчешће при поласку детета у школу.
Дете са овим проблемом у сталном је покрету, узнемирено је, са изразито
краткотрајном пажњом. Не може да истраје у започетим активностима. Прекида још
незавршену активност како би отпочело нову, па и њу напустило недовршену. Хиперактивно
дете би све да види, да додирне, привуче. Све што чује – оно би да види, без икакве селекције
или скале вредности која би неким садржајима дала предност а неке занемарила. И најмањи
шум или догађај привлачи дететову пажњу и одвлачи га од задате активности. Дете са
хиперактивним проблемом не успева да прати упутства и не сналази се у групи и групним
правилима. Није свесно свог проблема и не може да објасни своје понашање.
Хиперкинетички или хиперактивни поремећај карактеришу три основна симптома.
1) Хиперактивност. Дете је у сталном покрету, врпољи се, устаје и шета по одељењу, не
може да седи када ситуација то од њега захтева, претерано трчи, пење се у ситуацијама у
којима је то неодговарајуће, често има проблем да се тихо игра, претерано прича.
2) Импулсивност. Даје одговоре исхитрено и непромишљено и пре него што се доврши
питање, има проблем да сачека да дође на ред, често прекида друге (упада у разговор или
игру).
3) Поремећај пажње. Тешко одржава пажњу на задацима или у игри, не обраћа пажњу на
детаље и често прави грешке у изради задатака (које нису производ незнања), често не може
да следи ни директне инструкције и не успева да доврши задатке или своје обавезе, има
тешкоће у самосталном организовању задатака и активности, често избегава да започне рад
на задацима који изискују трајнији напор, губи ствари и школски прибор, заборавно је у
дневним активностима, лако га ометају спољашњи стимулуси.
Уколико се симптоми не лече правовремено и на одговарајући начин, могу имати
велики утицај на смањење квалитета живота детета и његове околине. Код детета са АДХДом најчешће се јавља лош успех у школи, који је често знатно испод нивоа његових
интелектуалних могућности, осећање усамљености и недостатак самопоуздања, неуспех у
дружењу са осталом децом, неуспех у покушајима да се укључи у додатне школске и
ваннаставне активности. Преко 50 одсто деце са овим проблемом не може да прати редован
наставни план и програм, па се укључују у додатне часове за савладавање школског градива.
Такође, испитивања показују да 35 одсто деце напусти школу, а само пет одсто стекне
факултетско образовање. Уколико деца нису обухваћена одговарајућим третманом,
проблеми се настављају и у адолесценцији, као и у одраслом добу.
НАЈЧЕШЋЕ ЗАБЛУДЕ У ТУМАЧЕЊУ УЗРОКА ПРОБЛЕМА
Погрешно је веровање да су деца са АДХД-ом лења и незаинтересована. Проблеми
ове деце директно утичу на смањење посвећености и истрајности у активностима, што је
посебно уочљиво у изради школских и домаћих задатака. Деца са овим проблемом често не
могу да разумеју и запамте дате инструкције, не могу да изразе мисли на разумљив начин те
да самостално усмере пажњу и одрже је на задатим активностима; имају озбиљнијих
потешкоћа у писању и читању услед чега лако одустају и постају незаинтересована. Отуда је
осмишљена и структурирана подршка одраслог неопходна.
Често се верује да је недостатак дисциплине у породичном окружењу главни „кривац”
за настанак овог поремећаја. Истраживања показују да су неадекватне васпитне мере заправо
последица а не узрок овог поремећаја. Услед бројних проблема са којима се свакодневно
сусрећу, родитељи ове деце често имају неадекватне и непримерене реакције. Усвајање
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ефикаснијег начина васпитања омогућиће разрешавање бројних проблема и отклањање
многих тешкоћа деце са овим проблемом.
ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
Због проблема са пажњом, дете са АДХД-ом треба да седи близу наставника, са што
мање предмета на радној површини стола, као и у видном пољу. Наставник је тада у
могућности да лакше прати и усмерава рад детета.
Наставне активности и задаци морају бити разноврсни. Активности које изискују
мировање треба смењивати активностима које изискују кретање. На прве знаке умора (када
дете почиње да прекида рад, да се врпољи, прича и сл.), неопходно је променити активност,
односно дати детету задужење које ће му задовољити потребу за кретањем.
Када се суочи са сложеним задацима (када треба да препише текст и одговори на
питања или да изврши неку рачунску операцију), дете са АДХД-ом не успева да запамти
упутства, не може да се сети редоследа радњи и тачног решења задатака. Због тога је важно
давати краће задатке које дете може да обави у кратком временском року. Дуже и сложеније
текстове и задатке треба делити на више мањих целина. У задацима треба смањити број
захтева (да их не буде више од три).
Примереније је примењивати усмено испитивање, кратким питањима, што ређе у
групи. Понекад деца са овим синдромом испољавају смањену координисаност у покретима,
нарочито када су у питању сложене активности. Потешкоће се посебно јављају у писању и
цртању, где деца са АДХД-ом имају проблем да организују различите покрете по утврђеном
редоследу. Зато је потребно да наставник, у складу са могућностима конкретног детета,
продужи време за израду задатака писаним путем.
Проблематично понашање биће ређе уколико дете може да предвиди активности, па је
важно активности најављивати и држати се предвиђеног распореда.
Дете са АДХД-ом не би требало укључивати у активности које нису структурисане,
добро организоване и које се врше без надзора одраслог. Такође, требало би избегавати
такмичарске активности, као и активности у већим групама које се одвијају по сложенијим
правилима.
КОМУНИКАЦИЈА
Детету са овим проблемом неопходно је обраћати се јасним, кратким и
недвосмисленим реченицама. Из упутстава и налога треба избацити све непотребне изразе.
Веома је корисно тражити од детета да понови захтев како би се проверило разумевање. Дете
може да запише упутства, али је при томе потребно проверити исправност записаног. Такође,
захтеви треба да буду прилагођени могућностима детета – не тражити од њега нешто за шта
је унапред јасно да не може да реализује. На пример, тражење од ученика да седи и решава
задатке двадесетак минута или да чека да наставник или родитељ заврши започети разговор
са другим лицем, сигурно ће довести до непожељног понашања. Захтеве, упутства и
објашњења требало би давати у ситуацијама у којима нема других стимулуса који би детету
одвлачили пажњу. И правила која се постављају треба да буду јасна и једноставна, и
пожељно је да буду видно истакнута. Уколико желимо да нас дете разуме и реализује захтев,
треба избегавати формулације типа „ако–онда”. У постављању услова пожељна је
формулација „када–онда”. Међутим, уколико детету том приликом задамо неколико захтева
истовремено, врло је вероватно да неће моћи да их реализује (нпр. да препише текст са табле,
уради задатке и сачека да наставник прегледа).
Ако дете почне на часу да се непримерено понаша, може се и невербалним ставом
зауставити у неодговарајућој активности (стати поред њега, ставити му руку на раме, узети
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му свеску и погледати је и сл.). Корисни су и унапред договорени сигнали за умиривање
(пуцкање прстима, картице у боји или са сликама и сл.).
ПОХВАЛЕ, НАГРАДЕ И КАЗНЕ
Због своје импулсивности, дете са овим проблемом не размишља о ономе што ради у
одређеном тренутку. Не може да предвиди последице својих поступака. Због тога доводи у
опасност и себе и друге. Склоно је да поступа увек на исти начин иако је за сличне поступке
раније било кажњавано. Дете нема намеру да лоше поступа – оно зна како би требало да се
понаша у одговарајућој ситуацији, али без помоћи одраслог не може да спроведе
одговарајућа правила понашања. Због тога је неопходан системски рад одраслог на
развијању прво спољашње, а затим и унутрашње мотивације.
Ако се дете прихватљиво понаша, треба га наградити. Ако желимо да одустане од
непримереног понашања, које није опасно ни по њега ни по друге, треба да игноришемо
такво понашање. Уколико се дете понаша непримерено и доводи у опасност и себе и друге,
казна је неопходна. При томе треба имати на уму да ће одрасли, с обзиром на дететова честа
неодговарајућа понашања, прибегавати све чешћим и строжим казнама, које неће имати
ефекта. Такође, претерано кажњавање ће довести до тога да дете пажњу усмерава на
избегавање казне а не на пожељне облике понашања.
Под наградама се не подразумевају само слаткиши, играчке и слично. Награде су и
пажња коју одрасли посвећује детету када се адекватно понаша, наклоност и уважавање које
испољава, као и давање могућности детету да обавља за њега пријатне активности. Дете
треба наградити чим се примерено понаша. У пракси је често обрнут случај. Наставник
пажњу усмерава на дете са овим проблемом када жели да га опомене, подсети на задатак и
усмери на задату активност. Како дете настави да ради започето, наставник пажњу усмерава
на неког другог. И тако се проблем наставља.
Подстицаји треба да буду за дете значајни. Похвале не треба давати уопштено, као у
примеру „браво”, „ово си одлично урадио/урадила” и слично. Дете неће моћи да разуме на
шта се похвала конкретно односи.
С обзиром на то да се дете са АДХД-ом лако засити сваког понављања, награде би
требало често мењати. Дете треба хвалити и због уложеног труда, а не само због оствареног
резултата.
Дете са овим проблемом често доживљава неуспехе и критике наставника и родитеља,
па може да створи слику о себи као о неспособном и лошем детету. Уколико се проблему не
приђе системски и правовремено, дете са АДХД-ом може да развије поремећаје у понашању.
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5. ПЛАНИРАЊЕ ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Савремена концепција наставе треба да омогући ученику конструкцију знања,
односно процес активне изградње употребљивих знања и умења. То подразумева властити
напор ученика, његово мишљење и активност. У савременом наставном процесу акценат
више није на преносу информација, већ на стварању услова и могућности ученицима за
самосталну конструкцију знања. Нагласак би требало да буде на процесу учења, улози и
активностима ученика и исходима тог процеса. Каквог ће квалитета бити исход наставе,
зависи од квалитета организације наставе/учења. У њеном току морају бити ангажовани
виши мисаони процеси, који омогућавају ученику да разуме и интерпретира чињенице,
примени научено знање у свакодневним животним ситуацијама, изводи закључке и
аргументовано их образлаже и слично. Најчешћа смерница о томе које мисаоне активности и
на који начин се развијају у школи садржи Блумова таксономија у когнитивном домену.
Бенџамин Блум са сарадницима креирао је таксономију циљева васпитања и
образовања у три подручја: когнитивном (нове информације, мисаоне активности),
афективном (осећања, склоности, интересовања, вредности) и психомоторном (физичке и
перцептивне активности и вештине). Циљеве и исходе у когнитивном подручју разврстао је у
шест основних категорија, које су хијерархијски уређене (према нивоу апстраховања), а то
су: знање, схватање, примена, анализа, синтеза и евалуација. У доњој табели су дати
нивои са примерима мишљења и типовима активности којима се ови различити мисаони
процеси ангажују.
Компетенција

Демонстрирана знања и вештине

Активности којима се
проверава оствареност
исхода на датом нивоу

Знање

опажа, именује информације; зна
датуме, податке, места, зна главне
идеје

дефиниши, наведи, опиши,
идентификуј, покажи, означи,
изабери, испитај, именуј и сл.

Схватање

разуме информацију; преводи из
једног у други контекст; интерпретира
податке, упоређује, разликује; уређује,
групише, открива узроке, предвиђа
последице

резимирај, опиши,
интерпретирај, повежи,
процени, дискутуј, прошири

Примена

користи информације; користи методе,
појмове, теорије у новим ситуацијама;
решава проблеме користећи усвојене
вештине или сазнања

примени, демонстрирај,
покажи, реши, испитај,
преобликуј, класификуј,
експериментиши, истражи

Анализа

одређује структуру; организује делове;
препознаје главни смисао;
идентификује елементе

анализирај, издвој, уреди,
објасни, класификуј, подели,
упореди, изабери

Синтеза

користи старе идеје за стварање
нових; генерише из датих података;
повезује знања са другим областима;
предвиђа закључке/закључује

замени, направи план,
предвиди, формулиши,
припреми, уопшти, поново
напиши

Евалуација

упоређује, утврђује сличности и
разлике између идеја; процењује
вредност теорија и излагања; бира на
основу рационалних аргумената;
утврђује вредност података;
препознаје субјективност

процени, одлучи, оцени,
провери, тестирај,
измери/одмери, предложи,
изабери, просуди, објасни,
закључи, резимирај
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Бројни аутори су разматрали и проверавали ваљаност хијерархијских структура
Блумове таксономије у когнитивном подручју. Међу њима су и Андерсон и Кратвол, који су
проширили таксономију комбинујући когнитивне процесе и димензије знања. Управо оваква
таксономија може да олакша наставницима планирање наставе, односно прецизније
формулисање циљева и операционализацију исхода.
Ова ревидирана таксономија подразумева две димензије сазнавања:
 знање – знање чињеница; знање појмова и структура појмова (концептуална знања);
знање поступака и процедура (процедурална знања), и свест о сазнајним процесима,
као и учење сазнајних процеса потребних за сазнавање других знања (метакогнитивна
знања);
 когнитивне процесе.
Користећи ову таксономију у планирању наставе кроз планирање циљева наставне
јединице, наставник ће много јасније усмеравати сазнајне процесе које жели да ангажује код
ученика, као и врсте знања којима ученик треба да овлада у процесу учења. Такође, ова
таксономија омогућава наставнику да проверава оствареност циљева и исхода, као и да
планира и реализује праћење и оцењивање напредовања ученика.
Много је лакше проверавати квалитет и прецизност осмишљених циљева наставних
јединица у односу на ову таксономију. Као што је познато, сврха одређивања циљева часа
јесте да се прецизно дефинише шта је то што ученик треба да научи на датом часу.
Да би час био успешно реализован, неопходно је избећи замке планирања превеликог
броја циљева за један наставни час, као и нејасно или прешироко формулисаних циљева. Ако
је нејасно шта је циљ часа, немогуће је проценити да ли је он реализован. Такође, неће бити
јасно који су очекивани исходи тог часа. Зато при планирању и реализацији часова треба
имати на уму:
 конкретно дефинисани циљеви часа;
 усклађеност циљева и стандарда постигнућа ученика;
 прецизно одређене активности ученика;
 разноврсност активности ученика;
 релевантност активности у односу на циљ;
 број предвиђених активности за реализацију циља;
 трајање активности;
 остварљивост циљева за предвиђено времe активности.
При планирању наставних часова, наставник се, поред осталог, руководи и следећим
питањима:
 Који је циљ/су циљеви часа? Који су очекивани ефекти/исходи?
 На које начине ће се циљ/циљеви остварити?
 Шта ученици раде на часу (које активности обављају)?
 У којој мери су активности ученика разноврсне и сврсисходне у односу на предвиђени
циљ и ефекте?
 На које начине су уважена искуства ученика и ранија сазнања?
 На које начине се остварује повезаност са претходно наученим градивом из датог
предмета?
 Шта може бити тешкоћа у реализацији припремљеног часа? Који се проблеми
очекују?
 На основу којих активности/показатеља ће наставник знати да је одређени час успео?
ЛОГИЧКО И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ
Како би се ученици припремили да користе читав низ вештина и развију различите
облике мишљења и понашања, како би могли да тумаче и повезују информације у смислене
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целине и идеје, које ће затим и практично примењивати, у настави морају бити заступљени и
виши мисаони процеси.
Логичко мишљење користи логичка правила закључивања приликом решавања
проблема, а то су:
 дефинисање појаве;
 уопштавање појаве  извођење општег из појединачног (индукција и
класификација);
 закључивање о појединачном на основу општег (дедукција);
 поређење  утврђивање једнакости, разлика или сличности;
 допуњавање целине (комплементарност);
 обртање процеса (реверзибилност);
 разлагање на делове у циљу уочавања њиховог односа и склапање целине од делова
(анализа и синтеза).
Критичко мишљење има све карактеристике логичког мишљења, али укључује и
преиспитивање, процењивање и просуђивање или вредновање у односу на одговарајући
критеријум.
Критичко мишљење je сложен мисаони процес, којим се:
 активирају сви потенцијали јединке;
 предмет проучавања сагледава са различитих аспеката;
 промишља се, закључује, предвиђају се исходи неког догађаја и понашања;
 има јасан циљ;
 може бити креативан, јер се информације преобликују, осмишљавају се алтернативни
поступци и сл.
Основа за развој критичког мишљења је развој способности децентрације 
сагледавање појаве са различитих аспеката (јавља се између 7. и 9. године и развија
интензивно до 11. године).
Процес критичког мишљења креће од неке идеје која се анализира, преиспитује,
упоређује са другим сличним и супротним идејама; затим се заузима став о тој идеји или се
формулише нова идеја.
Неопходно је да се у наставном процесу, у оквиру свих наставних предмета, од
ученика захтева:
 да доносе закључке или процењују ваљаност и утемељеност изнетих закључака;
 да на различитим примерима из свакодневног живота уочавају разлику између
чињеница и субјективног тумачења чињеница;
 да износе аргументе у прилог одређене тврдње или против ње;
 да тумаче поруке, како оне експлицитно дате, тако и оне скривене између редова;
 да препознају угао гледања из којег неко говори, да пореде и вреднују различита
гледишта;
 да самостално уочавају и формулишу проблеме;
 да предлажу различита решења проблема.
ТЕХНИКЕ ПОДСТИЦАЊА МИШЉЕЊА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
Наведени примери само су неки од погодних техника које подстичу различите нивое
мишљења. Примери предложених техника погодни су за примену у свим предметима, у свим
фазама наставног процеса, као и на различитим типовима часова. Омогућавају
индивидуализован и диференциран приступ, прилагођен различитим могућностима деце.
 Мозгалица

Слободно асоцирање на неку тему, идеју, појам, са циљем
да се добије што више могућих начина за размишљање о
њој; све се записује, без селекције.
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 Коцкарење

 Графичко представљање

(Венов дијаграм)
 Инсерт техника

 Читање са предвиђањем

У односу на извучени број ученици извршавају тражени
захтев. 1. Опиши 2. Упореди 3. Повежи 4. Рашчлани
5. Примени 6. За/против
Разврставање сличности и разлика између две или више
појаве, чиме је омогућено организовање података у
категорије
Наведени примери захтева уз читање текста омогућавају
метакогнитивни приступ учењу, као и повезивање
претходно наученог.
 Шта знам о тој теми? означи +
 Шта је ново што сам сазнао/-ла? заокружи
 Шта ме је изненадило и зашто? означи *
 Шта ми је било посебно занимљиво? означи !
 Шта ми је нејасно? означи Погодно за развој логичког и критичког мишљења

Метакогнитивном знању, о којем је било речи на претходним странама, не посвећује
се довољна пажња у нашем образовном систему. Неопходно је у наставном процесу научити
ученике да управљају сопственим учењем, како би могли да размишљају о сопственим
изборима, процењују њихову успешност, постављају циљеве за своје учење, као и свој даљи
развој. Ученик са развијеном метакогницијом познаје себе, односно има свест о сопственим
јаким и слабим странама у учењу. Поред тога, ученици који уче метакогнитивно могу да
анализирају захтеве како би размотрили различите могућности у њиховом извршењу и умеју
да образложе зашто су се одлучили баш за тај начин рада. У наставном процесу наставник
може одговарајућим активностима да усмерава ученике да објасне задатак својим речима, да
разговара са ученицима о томе шта све треба учинити у припреми рада на задатку, у току
рада, и после завршетка, да дискутује шта је то што ученици уче лако, а шта не, и међусобно
размењују шта су о себи ново научили у току израде задатка.
Кроз наведене примере питања, ученицима је омогућено метакогнитивно учење.
Питања се односе на припрему за читање одређене лекције, а могу се примењивати и при
најави нове наставне теме, одређеног садржаја или појма.
Пример метакогнитивних питања
Прочитај наслов, па одговори на питања:
 Шта мислиш шта је описано у тексту?
 Шта знаш о томе? Напиши/испричај.
 Шта би волео/-ла да сазнаш о томе? Напиши/испричај.
 Прочитај текст пажљиво.
ПИТАЊА, ЗАДАЦИ, НАЛОЗИ
Задаци се могу груписати у:
 задатке отвореног типа, као на пример: кратак одговор, допуњавање реченица
одређеним речима, есеј, попуњавање табеле... и
 задатке затвореног типа: спаривање, двочлани (алтернативни) избор, вишеструки
избор, ређање по задатом критеријуму, исправљање понуђених одговора и сл.
Приликом формулисања задатака спаривања, пожељно је дати један појам или више
објашњења који ће остати неповезани, али то обавезно треба напоменути у самом захтеву.
Алтернативна питања могу се допунити захтевом да се, уколико је тврдња нетачна,
напише тако да буде тачна, како би се избегао висок степен погађања.
У табели су дати примери задатака вишеструког избора који захтевају ангажовање
сложенијих мисаоних процеса.
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Примери задатака вишеструког избора

Задаци уочавања сличности и разлика

Задаци уочавања узрока и последица

Заокружи слова испред тачних одговора.
Издвој сличности између наведених живих бића:
девојчица, пас, орао, штука.
а) Сва наведена бића спадају у групу сисара.
б) Сва наведена бића спадају у групу сваштоједа.
в) Сва наведена бића крећу се у потрази за
храном.
г) Сва наведена бића живе на копненим
стаништима.
Заокружи слова испред тачних одговора.
Од наведених активности људи издвој оне које
доводе до нарушавања односа у природи.
а) одлагање отпада у реку
б) усвајање закона о заштити угрожених биљних
врста
в) постављање хранилица за животиње
г) пошумљавање
д) испуштање хемијских средстава у земљиште
ђ) лов животиња у време њиховог размножавања
и неговања младунаца

Основна правила при формулисању задатака:
 задаци треба да буду граматички, правописно и стилски исправни;
 избегавати упитне реченице  не Како...?, већ Опиши... и Објасни...;
 користити речи које су добро познате ученицима;
 формулисати реченице (исказе) на нов начин, а не онако како су дати у уџбенику;
 ако се не може избећи негација, потребно ју је подвући или зацрнити;
 род и број у понуђеним одговорима у задацима са вишеструким избором треба да буду
усаглашени са родом и бројем у основном исказу (Заокружи слово испред тачног
одговора или Заокружи слова испред тачних одговора);
 једним задатком се испитује један појам;
 одговарање на једном задатку не сме да усмерава одговарање на другом нити да
зависи од одговарања на друго питање;
 не постављати ученицима задатке „замке”, у којима се мере интелектуалне
способности, а не знање;
 не формулисати задатке који су намењени трагању за оним што ученик не зна,
односно што је недовољно обрађено;
 избегавати тривијалне задатке;
 поставити јасно упутство шта се од ученика тражи и како треба да одговори и
дати му све елементе потребне за решавање задатка;
 задатке уредити по сложености или по сличности.
Питања, налози и задаци могу да траже од ученика:
 проналажење сличности и разлика између података, феномена, појмова;
 проналажење хијерархијски надређених и хијерархијски подређених појмова за појам
који се учи;
 проналажење сопствених примера и илустрација за дати појам;
 класификовање неких појава;
 сумирање појединачних налаза и закључака;
 самостално вредновање неких чињеница (шта је важније а шта мање важно, шта је
тачније итд.);
31








ређање у неки смислени редослед (на пример логички, хронолошки);
налажење синонима, сличних речи и антонима за термине којима су означени
појмови у лекцији;
одређивање кључних речи у лекцији или главних идеја у прочитаном тексту уз
образлагање;
самостално временско и просторно лоцирање неке појаве;
навођење примера за практичну примену знања које се учи;
успостављање просторних, временских и узрочних веза између конкретних појава,
чињеница и догађаја.
ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Разговор са ученицима једна је од основних активности наставника, који се јавља у
континуитету, у свим фазама наставног процеса. Без обзира на то које је све поступке
наставник спроводио у процесу оцењивања  посматрање, усмено и писмено испитивање,
тестирање, оцењивање ученичких радова, оцењивање домаћих задатака  са ученицима је
неопходно разговарати о:
 планираним исходима и очекиваним постигнућима;
 ефикасним начинима наставе и учења којима ће се остварити дефинисани циљеви и
исходи;
 критеријумима оцењивања;
 оствареним резултатима;
 начинима побољшања успеха и конкретним корацима.
Оцењивање у наставном процесу може бити:
 наставниково оцењивање ученика;
 заједничко оцењивање наставника и ученика;
 међусобно оцењивање ученика без учешћа наставника;
 самооцењивање ученика.
Што се процеса самооцењивања ученика тиче, у табели су дате само неке од тврдњи
уз помоћ којих ученик може да прати и оцењује свој рад. Од изузетне је важности омогућити
ученицима промишљање на ова и слична питања и на самим часовима, како би могли да
развију метакогнитивне навике и оспособе се за самостално управљање процесом учења и
напредовања.
Пожељно је да наставник са учеником продискутује резултат самопроцене и заједно
са учеником планира даље кораке у раду.
Тврдње
Могу да објасним својим речима шта треба да
урадим у задатку.
Одређујем циљ пре сваког учења.
Знам шта учим лако, а шта тешко у новој
лекцији.
Знам шта ми помаже при учењу тежег градива.
Могу да поставим три питања у вези са
лекцијом.
Пре учења нове лекције размишљам о наслову и
присећам се шта већ знам о томе.
Могу да одредим кључне речи у новој лекцији.
При учењу нове лекције могу да одговорим на
питања: Шта? Где? Како? Зашто?
Користим различите изворе информација,
самостално или уз помоћ одраслих.
Постављам питања одраслима када ми треба
појашњење дела лекције или лекције у целини.
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Најчешће Повремено Ретко

Никад

Ученицима је, без обзира на узраст, потребна подршка наставника у виду:
указивања на оно што је успешно урађено у претходној фази рада;
конкретног усмерења на оно што је још потребно да науче или ураде;
сугестија о различитим начинима рада у наредној фази учења;
подстрека када покажу напредак у учењу.
У процесу праћења и вредновања напредовања ученика треба избегавати честе, а
недовољно прецизне и јасне повратне информације, као на пример: Ниси се довољно
потрудио/-ла... Следећи пут у усменом одговарању мораш да будеш сигурнији/сигурнија...
Ниси довољно знао/-ла о... Оваква упутства треба конкретизовати и везати за одређени
планирани циљ учења и исход или стандард постигнућа ученика, као и даље конкретне
кораке које од ученика очекујемо. Ово је само један од могућих начина давања адекватне
повратне информације ученику на његово, на пример, усмено одговарање: Показао/-ла си да
правиш разлику између повољног и неповољног утицаја човека на природу (основни ниво). За
следеће одговарање треба да научиш основне мере заштите живе и неживе природе (средњи
ниво)... Управо у овом процесу размене наставник користи прилику да развије и ојача и
метакогнитивне капацитете ученика, о чему је било речи у претходним поглављима.
У том смислу, квалитетан и користан извештај о раду и напредовању ученика треба да:
 буде јасан и лако разумљив;
 опише ученикова постигнућа у односу на дефинисане исходе;
 јасно прикаже наредне кораке у учењу;
 укаже на развојне потребе ученика;
 садржи запажања наставника о позитивним личним особинама ученика;
 буде саопштен у правилним размацима и роковима са којима су сви упознати.
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6. ОПШТЕ УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Успех који се постиже у образовно-васпитном раду у великој мери зависи од правилног
планирања и темељног припремања наставника за извођење наставе. То је веома сложен процес
који представља неопходан услов за потпуну и доследну реализацију циљева и задатака и
одвија се у оквиру три нивоа, од којих сваки подразумева и писање одговарајућих планова или
припрема:
– глобални ниво који подразумева израду годишњег плана рада;
– оперативни или тематски у оквиру кога се пише месечни план;
– свакодневно припремање које обухвата писање наставних припрема за сваку
наставну јединицу.
Глобални план рада
У оквиру глобалног припремања наставник се упознаје са наставним програмом,
уџбеником и другом литературом и прави годишњи (глобални) план рада. У оквиру годишњег
плана укупан фонд часова се распоређује по темама које се обрађују у току школске године.
Називи тема се у потпуности преузимају из наставног програма, а редослед обраде је у
одређеним ситуацијама могуће мало кориговати и прилагодити потребама наставног процеса.
Број часова обраде и утврђивања (утврђивање, обнављање, проверавање и систематизација
градива) одређен је сложеношћу и обимом наставне теме. Дистрибуција укупног броја часова
на одређене типове часа у оквиру једне теме планира се тако да се обезбеди подједнака
оптерећеност ученика током целе школске године.
Месечни (оперативни) план рада
Месечно (оперативно) припремање наставника односи се на прецизније планирање
задатака које треба реализовати у току одређеног месеца и подразумева израду месечног
(оперативног) плана за дати месец.
У оквиру месечног плана треба формулисати наставне јединице које представљају
саставни део наставне теме и на одговарајући начин распоредити часове обраде и утврђивања,
обнављања, проверавања и систематизације градива. Такође је потребно одредити облик рада и
врсту наставне методе која се примењује. Ове категорије детаљније ће бити обрађене у оквиру
дела који се бави актуелним припремањем наставника и израдом писаних припрема.
Дневни план рада
Актуелно припремање наставника за свакодневно извођење наставе односи се на
стручну, педагошко-психолошку и техничку припрему наставника за час. Поред тога,
наставници су у обавези да поседују и писане припреме за сваки наставни час.
Писана припрема за наставну јединицу има одређену структуру и састоји се од низа
обавезних елемената које свака припрема мора да садржи. Прави се у форми обрасца који се
примењује током целе школске године за све типове наставних часова.
Елементи наставне јединице које свака писана припрема мора да поседује су: наставни
предмет, разред, одељење, редни број часа, наставна тема, наставна јединица, циљ часа, задаци
часа (образовни, функционални и васпитни), кључни појмови, тип часа, метода рада, облик рада,
активности ученика, наставна средства, корелација, структура часа (уводни део часа, главни део
часа и завршни део часа), изглед табле и белешке о часу.
Услов за писање квалитетне припреме за час представља јасно дефинисање конкретног циља
часа, који произилази из садржаја наставне јединице и мора бити усклађен са општим циљевима
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наставе ТИО 8. Треба имати у виду да реализација ових циљева заправо чини суштину наставног
процеса и да се успешност рада наставника одређује управо степеном остварености општих
циљева наставе. Добро одређен и дефинисан циљ часа олакшава наставнику планирање и
обликовање часа. У противном, може се десити да се час расплине и изгуби смисао.
Задаци часа произилазе из циља часа и морају бити правилно постављени и прецизно
формулисани, како образовни тако и функционални и васпитни.
Образовни задаци одређују обим и нивое ученичких знања које треба остварити.
Функционални циљеви се односе на развијање одређених вештина и способности ученика, а
васпитни на подстицање мотивације и развој позитивних особина и ставова код ученика.
Имајући у виду чињеницу да је знање које наставник поседује много шире и дубље од
онога које презентује ученицима, потребно је у оквиру писане припреме издвојити нове
кључне речи и појмове који се обрађују током часа да би се они ученицима представили на
одговарајући начин. Иначе, постоји опасност да наставник коме су ти појмови заборави да
објасни њихово значење, што би код ученика створило потешкоће у разумевању и усвајању
новог градива.
У писаној припреми такође се мора навести тип часа, који зависи од дела наставног
процеса у коме се налазимо и може бити:
– час обраде нове наставне јединице,
– час утврђивања градива,
– час систематизације градива,
– час проверавања, укључујући и оцењивање,
– комбиновани тип часа.
Методи рада
Метод рада означава приступ који наставник користи у обради дате наставне јединице.
У настави ТИО 8 најчешће се примењују следећи наставни методи:
– предавачки метод односи се на усмено излагање, у току којег наставник кроз
описивање, образлагање и објашњавање излаже садржај дате наставне јединице;
– дијалошки метод се реализује кроз дијалог између наставника и ученика, при чему је
наставник тај који води разговор;
– метод писмених и графичких радова примењује се када ученици самостално
израђују писани или графички рад на тему коју је наставник одредио;
– метод демонстрације подразумева извођење демонстрационих огледа, показивање
или израду модела или приказивање слајдова и сл.;
– метод практичних и лабораторијских радова подразумева рад у оквиру различитих
радионица и извођење лабораторијских вежби, а веома је заступљен и популаран у настави
ТИО;
– развојни (хеуристички) метод избором развојних параметара;
– метод програмираног учења (самостални рад ученика);
– метод егземпларног учења се заснива на одабиру карактеристичних примера;
– метод проблемског учења када се ученик оспособљава за сналажење у проблемским
ситуацијама;
– метод откривајућег учења представља релативно самостално учење, усвајање нових
принципа и генерелизације;
– метод учења путем истраживања (МУПИ) представља савремени метод учења који
се реализује у сарадњи ученика и наставника;
– метод менторског учења када ученика води ментор и др.
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У одељку 10 дато је више параметара у вези са методама учења и наставним системима.
За правилан избор и успешну примену наставних метода наставник мора у потпуности
познавати карактеристике датог метода, његове позитивне и негативне стране, као и
могућности примене датог метода за одређен тип часа. Избор наставних метода одређен је
садржајем наставне јединице, расположивим наставним средствима, искуством и афинитетима
наставника, структуром одељења и другим условима рада. Препоручује се примена метода који
подразумева већу ангажованост ученика и подстиче њихову активност у току наставног
процеса.
За ТИО је најефикасније користити метод учења путем истраживања с обзиром на
формирање природног ланца учења Експеримент – Симулација – Израда модела.
Облици рада
Облик рада одређује начин организовања наставе и описује ниво активности ученика и
наставника у наставном процесу. Углавном се примењују следећи облици рада: фронтални,
групни, у паровима, индивидуални и комбиновани.
Фронтални облик рада подразумева рад са свим ученицима и представља истовремено
поучавање свих ученика у разреду. Рад у групи подразумева самостални рад ученика по
групама, при чему задаци које групе добијају могу бити диференцирани (свака група добија свој
задатак) или исти за све групе. Овај облик рада је уобичајен код извођења практичних и
лабораторијских вежби.
Рад у пару је сличан раду у групама, али је код овог облика рада маргинализован проблем
комуникације међу члановима групе, који је честа појава код групног облика рада. С друге
стране, примена овог облика рада је захтевнија по питању припреме и организације.
Индивидуални облик рада најчешће се користи за часове провере знања, а у
околностима боље опремљености кабинета може се користи и за часове практичних вежби. Овај
облик рада не треба мешати са индивидуалном наставом и процесом индивидуализације
наставе.
Важно је знати да сваки облик и метод рада имају своје предности и недостатке, а
наставник на основу конкретних услова рада треба да одабере онај који ће најефикасније довести
до остваривања циљева наставног часа.
С обзиром на различитост функција и карактера појединих делова програмских
садржаја, као и психофизичких могућности ученика у појединим фазама, у настави
техничког и информатичког образовања примењују се, по правилу, сви постојећи облици
рада.
Активности ученика – обухватају списак ученичких активности у току часа
(ученици посматрају, бележе, изводе закључке, експерименте и сл.).
Наставна средства
Наставна средства веома су значајна у настави ТИО 8 и према карактеристикама могу
се груписати на више различитих начина. Према начину употребе, наставна средства се деле на:
– наставно-радна, у која спадају уџбеник, табла и сл.
– демонстрациона, која обухватају моделе, слике, филмове;
– експериментална, односно лабораторијска наставна средства, у која спадају апарати,
уређаји, инструменти и сл.
Примена наставних средстава доприноси већој активности ученика, привлачи њихову
пажњу и подиже квалитет часа. Приликом планирања часа треба изабрати наставна средства и
одредити демонстрационе огледе који ће се представити ученицима. Свако наставно средство треба
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припремити и проверити пре часа, што представља део техничке припреме наставе. Јасно је да
употреба наставних средстава захтева темељнију припрему и већу ангажованост наставника, али
је веома исплатива јер повољно утиче на мотивацију ученика, час чини интересантнијим и
олакшава ученицима разумевање и усвајање градива.
Корелација
Корелација означава повезаност дате наставне јединице са појединим областима
других предмета, или са другим наставним јединицама у оквиру истог предмета. Успешно
остварена корелација подразумева позитиван трансфер знања међу сродним предметима или
унутар самог наставног предмета и смањује обим новог градива које треба обрадити и научити.
План тока часа
Планирање тока часа или такозвана структура часа подразумева да се час састоји из
три дела која треба прецизно испланирати и временски артикулисати.
Уводни део часа углавном траје пет до десет минута. У оквиру овог дела ученици се
упознају са циљем часа. Овај део се такође користи за понављање већ познатих појмова који ће
се помињати у току часа и за проверу домаћих задатака.
Главни део часа се користи за остваривање постављеног циља и комплетну реализацију
задатака часа. Уколико се ради о часу обраде новог градива, мора се водити рачуна о томе да нови
појмови који се презентују ученицима буду повезани са претходно наученим градивом и,
колико год је то могуће, изведени из већ постојећих ученичких знања. Узрочно-последична
повезаност појмова олакшава разумевање и подиже квалитет знања док сваки скок или празнина
у знању има супротан ефекат. Веома је важно да наставник правилно процени обим и ниво
знања које ученици већ поседују. Излагање, питања и одговори треба наизменично да се
смењују током часа. Наставник поставља питања и користи их као низ логичких дилема које
произилазе једна из друге да би повезао већ научено градиво и познате појмове са онима које
ученици тек треба да усвоје. Питања треба да буду садржајна и формулисана тако да подстичу
ученике на размишљање. Треба имати у виду да је улога наставника да координира час и да
подстиче активност ученика јер се циљ часа може остварити само кроз заједничку активност и
ангажовање ученика и наставника. Главни део часа углавном траје од 30 до 35 минута.
Завршни део часа користи се за сумирање резултата, понављање важних појмова и
задавање домаћих задатака. Обично траје пет до десет минута. У овом делу часа ученике треба
подстаћи да поставе питања и траже додатна објашњења уколико им нешто није довољно јасно.
Током завршног дела часа наставник треба да обезбеди повратну информацију на основу које ће
проценити степен усвојености нових знања код ученика.
Сва три поменута дела треба да буду усклађена и повезана у целину, а сам ток часа мора
бити логичан и доследан.
План писања по табли унапред се одређује и представља важну ставку припреме за час,
чиме се постиже рационално коришћење расположивог простора. Пожељно је да сви кључни
појмови који се односе на целокупан садржај часа остану на табли до краја часа.
Белешке о часу односе се на на запажања и сугестије, као и на анализу успешности
реализованог часа. Овде треба уписати и идеје за сваку потенцијалну корекцију насталу на
основу искустава на часу или сугестија ученика.
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7. СПЕЦИФИЧНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ТИО 8
Програм техничког и информатичког образовања у осмом разреду заснован је на
досадашњим искуствима у наставној пракси, и на постојећој реалности, а поред
модернизације предмета за циљ има рационализацију наставе и растерећење ученика.
Наставни програм је модуларног типа. Модули активности представљају програмске
целине које омогућујавају ученицима креативну слободу; обезбеђују (обавезне) садржаје за
све ученике: омогућавају индивидуализацију наставе и диференцијацију према
способностима, полу и интересовањима ученика, могућностима школе, наставника и
потребама животне средине. Овим програмом се ослобађа креативна слобода ученика која је
у функцији техничког мишљења и стваралаштва, а што је омогућено реализацијом модула од
идеје до реализације.
Повезаност теорије и праксе постигнута је кроз јединство теоријских садржаја,
радионичких и лабораторијских вежби које у реализацији треба да се преплићу и допуњују, а
функционално обезбеђују корелацију са сродним садржајима из наставе физике, математике,
биологије, хемије и др.
У приступу је избегнута дистрибуција наставних садржаја према врсти материјала
обраде. Тако обрада материјала постаје средство а не циљ у настави техничког и
информатичког образовања.
За успешно остваривање садржаја програма, односно циља и задатака наставе,
неопходно је организовати наставу у складу са следећим захтевима:
1. Уводити ученике у свет технике и савремене техноло- гије на занимљив и атрактиван
начин, чиме се подстиче њихово интересовање за техничко стваралаштво.
2. Омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и
налазе сопствена техничка решења и да се доказују у раду.
3. И у 8. разреду наставне садржаје треба остваривати на спојеним часовима, блок од
два часа. С обзиром на то да је настава техничког образовања теоријско-практичног
карактера, часове треба остваривати са одељењем подељеним на групе, односно са највише
20 ученика.
4. Ученицима треба обезбедити да на најефикаснији начин стичу трајна и применљива
научно-технолошка знања и да се навикавају на правилну примену техничких средстава и
технолошких поступака. Не инсистирати на учењу и памћењу података, мање значајних
чињеница и сличних теоријских садржаја.
5. Ради што успешније корелације одговарајућих наставних садржаја, усклађивања
терминологије, научног осмишљавања садржаја и рационалног стицања знања, умења и
навика неопходна је стална сарадња са наставницима физике, математике, хемије, биологије
и ликовне културе.
6. Приликом конкретизације појединих садржаја програма, нарочито упознавања нових
и савремених технологија, у обзир треба узимати специфичности средине и усклађивати их
са њеним потребама. Васпитно-образовни циљеви су идентични за све школе. Међутим,
модули омогућавају различите начине за постизање тих циљева. За њихову реализацију
потребно је поступно уводити ученике у алгоритме конструкторског моделовања и израду
сопственог пројекта као израза слободног избора идеја, материјала, поступка и др.
Алгоритмизовати наставу значи одредити прецизан систем правила и упустава по којима ће
се обављати све наставникове и ученикове активности, да би се најсигурније и најбрже
дошло до постављених циљева.
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7. За сваку програмску целину – модул постоји одређен оквир (циљ и задаци), а
наставни садржаји се реализују као модули активности, реализацијом пројекта који израђује
сваки ученик према личном опредељењу и избору. Пројекат треба да садржи идеју (намену,
изглед), материјал (избор) скицу, технички цртеж, план редоследа и поступака обраде и
потребног алата и прибора. У пројекат се може укључити и више ученика уколико је рад
сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње одлуче. На избор модула
активности, може утицати и опремљеност радионица – кабинета алатом и материјалом.
8. Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката
треба остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања савремених техничких
процеса, радних операција и др. Када за то не постоје одгова- рајући услови, ученицима
треба приказивати наставне филмове односно видео-секвенце и друге медије у којима је
заступљена ова проблематика.
9. Ученицима се не задају домаћи задаци (може изузетно), већ све садржаје програма –
знања, умења и вештине треба да усвоје на часовима редовне наставе и коришћењем
одобреног уџбеника, радне свеске материјала за радне вежбе и др.
У реализацији програма техничког и информатичког образовања у 8. разреду
изражавају се одређене специфичности.
Ученици у овом разреду треба што боље да упознају електротехнику и елкетронику и
њихову повезаност са рачунарством као важну привредну и индустријску грану од које
зависи како живимо и како ћемо убудуће живети. Многа знања и искуства стечена у
практичном раду ученици ће моћи да користе у свакодневном животу. Свакако, треба
обратити посебну пажњу на оне који ће испољити већу спретност, умешност и стваралачке
способности. Осим тога, треба имати у виду да једном великом броју ученика знање стечено
у овом предмету треба да помогне при избору занимања.
Садржај техничког и информатичког образовања у 8. разреду представља, углавном,
јединствену целину и односи се на област електротехнике с посебним нагласком на њену
практичну примену код кућних инсталација, апарата, уређаја, и информатичким
технологијама. У том смислу обрађују се следеће настване теме:
1. Информатичке технологије;
2. Електротехнички материјали и инсталације;
3. Електричне машине и уређаји;
4. Дигитална електроника и
5. Од идеје до реализације – модули.
Очигледно да је програм у овом разреду врло савремен, али је доста сложен за
реализацију.
Међутим, за успешно остваривање васпитно-образовних циљева веома је важно да се
ове целине (које представљају наставне модуле) обраде мултидисциплинарно. На пример,
при обради неког од кућних апарата, он се мора обрадити целовито, и то:
 његова функција и начин рада,
 његов састав (механички, електрични и др.),
 електрична шема,
 заштитне мере при коришћењу, а не само са становишта електротехнике.
Такође, при организовању наставе треба водити рачуна да се предавања и вежбе
реализују искључиво по наведеним целинама (модуларно). При том је неопходно да се
настава изводи јединствено без формалне поделе на предавања и практичне вежбе (у блокчасу од 90 минута). У распореду часова датом у овом оперативном распореду наставног
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градива предвиђено је да се настава реализује с два часа у блоку (тако да се остварује 34
часова предавања и 34 часова вежби).

8. ОЧЕКИВАНИ РАЗУЛТАТИ (ИСХОДИ) НАСТАВЕ ТИО 8
На крају осмог разреда треба остварити одређене исходе, тј. ученик треба да
разуме, зна и уме следеће:
– самостално користи готове програме у решавању једноставних проблема помоћу
рачунара;
– уме да се укључи у рачунарску мрежу;
– уме да чита једноставније шеме код којих су примењени основни електротехнички и
електронски симболи,
– зна намену техничко-технолошке документације у електро-техници и електроници;
– зна састав електричне кућне инсталације и све значајне елементе у њој, као и кварове
који се могу догодити;
– правилно користи електричне и електронске уређаје у домаћинству;
– разуме улогу модела и експеримента у приказивању природних појава, процеса и закона;
– разуме основне законе одржања (масе, енергије, наелектрисања...) и њихов значај и
примену у техници;
– разуме улогу експеримента, доказа и креативне мисли у развоју научних идеја;
– разуме значај научних открића у техници, као и допринос неких научника;
– зна да је техника заснована на законима физике по којима се дешавају све појаве;
– зна да су техника и информатика науке и да се појаве описују законима и
одговарајућим физичким величинама које се могу мерити;
– зна да објашњава промене, појаве и процесе у природи користећи научне појмове;
– разуме својства статичког наелектрисања и једносмерне електричне струје;
– зна да одлучује о избору опреме и технике рада;
– користи усмена и писмена упутства за извођење експеримента и вежбе;
– зна да описује речима и сликом поступке и кораке у истраживању;
– зна коришћење одговарајућих мерних инструмената мери и израчуна физичке величине:
струју, напон, електрични отпор и др.;
– уочава узрочно-последичне везе између неких електро-техничких појава и односа
између физичких величина;
– познаје логичке процедуре и влада њима;
– користи различите методе за решавање проблема;
– резимира и изводити закључке;
– тражити информације из различитих области и различитих извора,
– уме да примењује стечена знања у свакодневним школским и ваншколским ситуацијама,
– уме јасно да се изразити користећи шему, слику, табелу и служи се језиком технике и
информатике;
– уме јасно и концизно изразити своје мишљење и закључке,
– уме да користи различите изворе информација (уџбеник, приручник, популарну научну
литературу, интернет);
– уме користити знања везе технике и информатике,
– оспособљен/а је за планирање и постављање једноставаних вежби – експеримената;
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оспособљен је за основна електрична мерења и прикупљање податке посматрањем и
мерењем и др.;
може да изводи једноставне експерименте и вежбе;
има развијене мануелне вештине за руковање прибором, мерним инструментима и
материјалом;
уме да опише и представи (визуелно) добијене податке;
уме да бира изворе информација и употребљава их;
може да користи одговарајуће мерне јединице зависно од врсте и величине објекта
мерења и одабира и користи одговарајући прибор за мерење;
може да оцени резултат независно од мерења и прорачуна;
користи различите приступе у разумевању и представљању проблема и разликује битне
од небитних информација;
планира и реализује једноставна истраживања,
формулише питања, тражи одговоре и изводи логичке закључке;
може на основу примера извести одговарајући закључак;
при раду у групи саслуша друге, самостално исказује своје идеје и у тиму размењује
знања и искуства;
у групи активно учествује у процесу учења;
у групи своје ставове брани чињеницама и примерима;
у групном раду одговорно преузима обавезе и спреман је за њихово испуњење.

9. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ
Наставни садржаји могу се успешно остваривати само ако су, поред добре стручне
оспособљености наставника, обезбеђени основни просторни и материјално-технички
услови, школска радионица – кабинет опремљен одговарајућом опремом (намештај,
уређаји, инсталације, машине, рачунари и др.) и наставна средства (аудио-визуелна
средства, учила, помагала, апарати, алат, прибор, потрошни материјал и сл.).
Наставник треба све то да узима у обзир приликом планирања и остваривања наставе.
Наставник је обавезан да сачини планове рада и то: глобални (годишњи) план рада и
оперативни план према којима остварује наставу. Овај оријентациони план наставног
градива за 8. разред може да послужи као општи модел, али га треба прилагодити одређеним
датумима и специфичностима школе. Обавеза наставника је да редовно одржава часове
према писаним припремама или концептима. У свакој писаној припреми мора, поред општих
података, да предвиди све дидактичко-методичке елементе, наставна средства која ће
користити, оперативна средства и материјал за практичан рад ученика.
У првој етапи треба прилагодити тј. трансформисати простор и опрему у кабинетима –
радионицама за примену иновираних програма техничког образовања. За то је потребно
израдити реалан пројекат развоја радионичко – кабинетског простора за одређену школу.
Пројекат треба да садржи снимљену тренутну ситуацију, жељено стање и етапе по којима ће
се стање мењати у жељено. Етапе треба да буду у складу са глобалном стратегијом развоја
предмета техничког образовања. Важно је имати у виду тенденцију развоја техничког и
информатичког образовања, тј. да се напушта столарско-браварски тип радионице, а тежи се
универзалном типу. То значи да за поједине врсте операција треба предвидети наменски
простор (или део простора) и опрему, а да се при томе међусобно не ометају, односно, један
део предвидети за обраду материјала са пратећом опремом. За ове операције пожељно је да
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се предвиди посебна просторија са неколико радних места. С обзиром на то да се уводи
модуларна настава, што значи да ће се ученици истог одељења опредељивати за различите
модуле активности, треба предвидети могућност реализације такве наставе. Други простор
обезбедити за пројектовање – рад на техничкој документацији, затим, место за рад са
конструкторима и рад на рачунару. Складном организацијом простора и опреме створити
повољне услове за диференцирану и индивидуализовану наставу. У случају адаптације
постојећег простора, или при изградњи нових треба уважавати следеће захтеве:
– школски простор организовати (градити, адаптирати, доградити) тако да омогућује
све облике диференцијације и индивидуализације, са мањим или већим мобилним
могућностима за вишенаменско коришћење;
– да кабинет – радионица има још по једну помоћну просторију која је повезана са
основном за рад мањих група или појединих ученика у оквиру додатног рада, слободних
техничких активности, за рад са талентованим ученицима, за припрему наставе и др.;
– да намештај који се набавља буде мобилан тако да се може брзо и ефикасно
прилагодити за рад мањих група и индивидуални рад ученика.
У складу са прихваћеном концепцијом пројектовати етапни развој и набавку наставних
средстава и дидактичког материјала. Дидактички материјал који нуди готова решења не
доприноси развоју техничког мишљења и стваралаштва ученика, те при избору радног
материјала ову чињеницу треба узети у обзир.

10. КОРИШЋЕЊЕ НАСТАВНИХ МЕТОДА РАДА У ТИО
За предмет техничко и информатичко образовање од његовог увођења (у разним
варијантама) као школског предмета примењеног за основну школу изграђује се посебна
методика наставе.
Поред питања која обухвата свака методика као што су питања суштине, вредности и
задаци наставе техничког и и информатичког образовања, избора и распореда наставне грађе,
принципа, метода и укупне организације наставне и ваннаставних активности, начина
примене наставних средстава и одговарајућих услова за васпитно-образовну активност,
планирање и евалуацију активности и резултата активности ученика – методика наставе
техничког и информатичког образовања проучава и нека питања која произилазе из
специфичности споја теоријске и практичне стране васпитно-образовног процеса у овој
области.
Методика техничког и информатичког образовања део је грана педагогије и заједно
са осталим педагошким дисциплинама чини систем педагошких наука. За развој методике
техничког и информатичког образовања посебан значај има дидактика. Неопходан ослонац
за решавање одређених методичких проблема су и поједине психолошке дисциплине, а
најзначајније су педагошка психологија и психологија активности. Захтеви методике
техничког и информатичког образовања заснивају се на законитостима психичког и
физичког развоја ученика основношколског узраста. Настава техничког и информатичког
образовања претежно се остварује у школским кабинетима, делом и у предузећима
материјалне производње, а када је, између осталог, потребно улагање одређеног физичког и
психичког напора и обезбеђивање одговарајућих услова.
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Развој методике наставе ТИО
У свом развоју и многобројним трансформацијама, као једно од основних васпитнообразовних подручја у основној школи, подручје техничког и информатичког образовања
има дефинисане васпитне и образовне задатке. Пре свега има дубоко васпитно значење –
развија позитиван став и однос младих према раду, формира позитивна својства личности и
карактера, смисао за рад, односе другарства и пријатељства, омогућава развој способности
које су потребне да се сваки радни задатак добро организује и сваки радни процес успешно
доводе до завршетка. Образовно значење техничког и информатичког образовања је
вештина. Сваки човек у условима савремене цивилизације и културног живота мора
користити, и то свестрано користити, достигнућа савремене науке и технике. Без обзира да
ли се налазио у улози произвођача или потрошача, био он техничар или лекар, инжењер или
професор – савременом човеку је потребно познавање наведених достигнућа, јер га модерна
техничка средства, механизми, уређаји, машине и др. прате не само у привредним
предузећима него и у породичним домовима и канцеларијама, на улици, лекарским
ординацијама и у учионицама, у пољопривреди и администрацији, државној управи итд.
Савремени приступ методици наставе ТИО
Методика у образовању за различите области има свој дужи развој и традицију, док је
за техничко и информатичко образовање новијег датума.
Развојем кибернетике, теорије система и теорије курикулума методика наставе
техничког и информатичког образовања добила је нова, савременија теоријска упоришта.
Савремени приступ методици наставе техничког и информатичког образовања
настоји да осигура интегрални начин посматиања наставе у смислу „науке или уметности".
Тај начин посматрања наставе, па и наставе техничког и информатичког образовања настоји
да повеже науку поучавања с вештином наставника и у томе је велик значај развоја методике
наставе техничког и информатичког образовања, која директно утиче на развој предмета.
Данас су позната два приступа настави техничког и информатичког образовања, а тиме
и методици те наставе. Један од приступа заснован је на теорији система, а други на
теорији курикулума.
Системски приступ
Настава техничког и информатичког образовања, као систем, представља подсистем
система васпитања и образовања, а систем васпитања и образовања је подсистем друштвеног
система (види слику).
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Проблематика управљања процесима техничког и информатичког образовања у
основној школи представља целовит систем, релативно заокружену и комплексну целину коју
сачињавају наставни план и програм, наставници, ученици, образовна технологија и други
чиниоци.
Према томе, редовна настава техничког и информатичког образовања је подсистем
система предшколског и основног васпитања и образовања и представља систем у окружењу.
Системским приступом обухваћене су следеће компоненте:
1. Циљеви и задаци наставе техничког и информатичког образовања (Зашто?);
2. Утврђивање садржаја предмета техничког и информатичког образовања, односно
оних знања, вештина и навика без којих се не може остварити постављени циљ и
задаци (Шта?);
3. Критеријумске мере које показују да ли су постављени циљ и задаци
реализовани (Колико?);
4. Пројектовање наставних метода и опреме помоћу којих ће се садржаји техничког
и информатичког образовања могу пренети ученицима (Како?);
5. Програм припрема за извођење наставе техничког и информатичког образовања
(Чиме?);
6. Провера знања (вештина и навика) ученика на основу постављених критеријумских
мера (Постигнуће?);
Наставни системи
Нешто детаљније приказују се они савремени наставни системи који се могу користити
у настави техничког и информатичког образовања.
Наставне системе можемо поделити у два скупа:
а) скуп традиционалних наставних система, који обухвата:
Предавачку наставу (догматска, вербална, ex cathedra, пасивно слушачка). Структура
наставног система у предавачкој наставиод наставног курикулума, обухватала је само
предавање и испитивање.
Предавачко-приказивачку наставу (предавачко-демонстративна, предавачко-илустративна). У
том наставном систему наставник уз вербално излагање користи још и демонстрацију,
цртањем и писањем на школској табли и на друге начине. Дакле, тај наставни систем
ангажује слух и вид ученика.
Катехетичку наставу (грч. katecheo – поучавам) – покушај вероучитеља да уведу
дијалошку методу, али тако да на одређено питање наставника ученик треба да одговара о
ономе што још не зна и што тек треба да научи.
Мајеутичку наставу која питањима и одговорима наводи на властито стварање закључака
(испитивачка настава у којој наставник извлачи одговоре из ученика).
Само рад у новој школи (радна школа, активна школа, школа дела). Систем који негира
могућност предаје знања ученицима предавањем, а афирмише стицање, усвајање, зарађивање
знања властитим радом.
б) скуп савремених наставних система, који обухвата:
Развојну или хеуристичку наставу. Хеуристичка настава треба да обухвати све оно што је
обележје суштинског прилаза или наставног курикулума: припремање ученика, обрада нових
садржаја, вежбање, понављање и проверавање.
Програмирану наставу. Принцип програмираног учења је вођење ученика постављеном
циљу образовања без наставника; сам ученик у процесу учења може проверити шта је научио
и колико, ускладити брзину учења с властитим могућностима, учити с онолико понављања
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колико му је потребно, а највећи недостаци програмираног учења/поучавања огледају се у
великим трошковима израде програма, социјалној изолацији ученика и у малим
могућностима превладавања тешкоћа и отпора ученика.
Егземпларну наставу. Систем егземпларне (лат. од exemplаr – exemplum пример) наставе је
онај који се заснива на одабиру само оних садржаја који могу послужити ученицима као
примери за решавања других сличних примера.
Проблемску наставу. Задатак овог система је оспособљавање ученика за сналажење у
проблемским ситуацијама; учествују два субјекта: ученик уз одређену помоћ наставника;
неопходне су одређене припреме како ученика тако и наставника; процес оспособљавања
ученика за решавање проблема треба да се одвија етапно: 1) наставник поставља проблем,
2) ученици проучавају и пројектују могуће решење; 3) извођење решења; 4)извештај и
расправа о решењу; 5) наставник прати активност ученика, контролише и оцењује њихове
резултате; овај систем наставе успешно се примењује пошто што су ученици усвојили
основна знања и вештине.
Систем откривајућег учења/наставе. Овај систем учења означава посебно висок степен
самосталности, јер представља релативно самостално упознавање са новим чињеницама,
усвајање нових принципа и генерализације, које нису ни на један начин раније саопштене
ученику. Предзнања ученика и способности примене мисаоних операција су основа за учење
откривањем. Процес учења откривањем пролази кроз четири фазе: 1) инструктивномотивациона фаза (фаза давања задатака и подстицања њиховог решавања); 2) оперативносамообразовна фаза (фаза решавања задатака); 3) фаза аутокорекције и аутоверификације
(добијање повратне информације о исправности решења задатака). Систем учења откривањем
садржи неке елементе и проблемске и програмиране наставе, али су они овде комбиновани у
квалитетно нов систем.
Учење путем истраживања (скр. МУПИ). Истраживачка настава подразумева да се
теоријска настава релизује по методу МУПИ. То подразумеава да се у индуктивном методу
наставе истраживањем са ученицима долази до чињеница значајних за основу неких нових
сазнања: зашто је и када нешто настало/пронађено, шта је за даљи развој технике тај
проналазак значио, како се примењивао и који је данас ниво достигао? Погодност примене
учења методом путем истраживања у настави ТИО заснива се и на томе што се извођење
наставе планира 50% као практична вежба – експеримент. Сама настава из ТИО у
практичном делу је конципирана тако да се у предвиђеним вежбама преко ланца
Експеримент – Симулација – Израда модела већ примењује метода учења путем
истраживања која, несумњиво, подстиче на стваралаштво.
Менторска настава. Ради се о систему који води ментор (грч. ментор – вођа, водитељ,
наставник, васпитач) и који је примеренији у настави за одрасле ученике. Поучавање
наставника своди се на консултације и инструкције за време реализације програма и др.
Курикулумски приступ
1) Појмовна и терминолошка одређења курикулума
Иако наставни програм обухвата основне дидактичке елементе наставног процеса
(наставне циљеве, садржаје, методе, изворе знања, евалуацијске поступке и технике, улоге и
односе ученика и наставника), планирање и извођење наставе најчешће се у нашој пракси
заснива само на једном елементу дидактичке структуре – садржају наставе. Остали су
елементи најчешће само формално наведени, а стварно нису повезани структурним
дидактичким везама.
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У циљу дефинисања свеобухватне стратегије и тактике развоја и рада школе уведен је
појам курикулум који је данас врло актуелан и прихваћен у Европи2 и свету, а код нас је тек
у повоју.
2) Структура курикулума
На слици су приказана подручја стварања и реализације курикулума. Може се
закључити да међу структурне елементе курикулума можемо уврстити циљеве
учења/поучавања, затим садржаје који служе за постизање постављаних циљева, методе рада
којима се садржаји презентују, различите изворе знања којима се усвајају садржаји, те
различите типове евалуације којима се спроводи вредновање достизања циљева, односно
постигнућа субјеката образовног процеса.

3) Техничко и информатичко образовање у курикулуму основног образовања
Из стратегије основног образовања очигледно је да се питање статуса техничког и
информатичког образовања у курикулуму основног образовања не може редуковати само на
проблем избора његовог садржаја, или односа тих садржаја према другим садржајима. Место
техничког и информатичког образовања може се одредити из курикулумске интерпретације
категорије основног образовања, односно курикулумске операционализације те категорије.
Треба истаћи и то да се техничком и информатичком образовању као курикулуму
усмереном на научну дисциплину даје интелектуалистичко обележје, јер се по тој
интерпретацији стриктно изводи из систематике техничких наука.
Тиме техничко и информатичко образовање подразумева експонирање разноврсних
активности ученика у когнитивном, психомоторном и афективном подручју и у том смислу
ефектно може да допринесе уравнотежењу развоја ученика, а због релативне
неструктуираности садржаја омогућава флексибилне стратегије учења: решавање проблема,
учење откривањем, програмирано учење, егземпларно учење, учење истраживањем,
пројектовањем, симулацијом, практичним радом, оперативним учењем по моделу и др.
Применом курикулумског приступа на наставни предмет техничко и
информатичко образовање који се артикулише у оквиру наставног плана за основну школу,
можемо рећи да курикулум овог предмета обухвата следеће:
1. потребе ученика основне школе за образовањем из подручја техничког и
информатичког образовања;
2

ORCD-a (Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj), UNESCO6
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2. општи циљ основног образовања;
3. циљ образовања садржајима техничког и информатичког образовања;
4. општи (глобални) циљ и задаци наставног предмета техничко и информатичко
образовање (за све разреде основне школе);
5. начине и елементе проверавања и оцењивања успешности ученика, те критеријумску
границу пролазности;
6. оквирни садржај наставног предмета (за све разреде у којима је планирано извођење);
7. циљ, задаци и садржај за сваки разред;
8. компетентни наставник техничког и информатичког образовања;
9. коме је намењен оквирни образовни садржај предмета техничке културе;
10. наставне методе;
11. наставна опрема;
12. наставни простор;
13. припремање за извођење наставе;
14. извођење наставе;
15. вредновање успешности ученика у настави техничког и информатичког образовање;
15. вредновање структуре курикулума предмета техничко образовање;
16. иновирање структуре курикулума предмета техничко и информатичко образовање.
У претходним разматрањима истакнута су два могућа савремена приступа методици
наставе техничког и информатичког образовања. Један приступ је заснован на кибернетици и
теорији система, као методолошкој основи кибернетике, други на теорији курикулума, а они
су, очигледно, компатибилни.

11. МЕТОД УЧЕЊА ПУТЕМ ИСТРАЖИВАЊА
Извештај који је недавно објавила OECD3, ,,Кретање заинтересованости студената
универзитета за природне и техничке науке и математику'' указује на то да кључну улогу у
формирању односа према овим наукама има контакт са материјом из ових научних
области у најранијем животном добу. У овој студији наводи се да формално образовање
може, и поред тога што деца показују много спонтане радозналости за ове науке,
проузроковати гушење радозналости и створити негативан однос према њиховом изучавању.
Узрок опадања интересовања младих за техничке науке, види се у начину на који се
настава из ових области одржава у школама.
Када се ради о извођењу наставе можемо говорити о два потпуно различита педагошка
приступа. Прво је традиционални, дедуктивни приступ под називом ,,одозго на доле'' где
наставник излаже појмове и теорије и одговарајуће примере из праксе. Од ученика се очекује
да су способни да се носе са апстрактним интерпретацијама, што одлаже примену овог метода
у настави из техничких и природних наука док деца не достигну средњошколски узраст.
Други је тзв. индуктивни метод који ученицима омогућава да дуже посматрају,
експериментишу, конструишу уз надзор и вођство наставника. Овај метод се зове ,,одоздо на
горе”, а у новије време назив је еволуирао тако да се данас под индуктивном методом
подразумева метод учења путем истраживања (користиће се скраћеница МУПИ) и он се
највише примењује у образовању из ових области.
3

Rokar M., Valcri Emo V., Schermli P., Jorde D., Lencen D., Valherg-Henrikson H.: Science Education
Now: A Renewed Pedagogy For The Future Europe, Information expert group EU, Brisel, 2007., p. 24
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Увођење и примена нових метода учења, пример метода учења путем истраживања
(скраћено МУПИ), по мишљењу педагога могао би имати велики ефекат на ученике.
Коришћење наведених метода повећало би заинтересованост младих и побољшало постигнуће
ученика, од оних најслабијих до најспособнијих, при чему ове методе треба комбиновати са
традиционалним дедуктивним методама због разлика како у менталном склопу ученика тако и
у њиховим афинитетима. Коришћење ових метода омогућава укључивање у наставу и разних
социјалних партнера као и свих других потенцијала локалних заједница.
Прелазак са претежно дедуктивних метода на методе учења путем истраживања јесте
начин да се повећа интересовање за техничке науке. Коришћење метода учења путем
истраживања у педагошкој пракси доказало је ефикасност и у основним и у средњим школама,
јер се заинтересованост деце и младих повећало и повисило послигнуће ученика, а
истовремено се повећала и мотивисаност наставника. Метода МУПИ је ефикасна код свих
ученика, од оних најслабијих до најспособнијих и потпуно је компатибилна са амбицијом да се
бриљира у знању. Метода МУПИ повећава интересовање девојчица за пројекте из техничких и
природних наука. Коначно, метода МУПИ и традиционални дедуктивни методи нису
међусобно искључиви и они треба да се комбинују у предметима из свих научних области због
разлика у менталном склопу ученика и због разлика у афинитетима који су у вези са њиховим
узрастом.
Прелазак на методе учења путем истраживања отвара могућности за сарадњу између
носилаца формалног и неформалног образовања. Начини њиховог спровођења у наставној
пракси омогућавају да се успостави веза између ових носилаца. Они отварају могућност да се у
процес образовања ученика укључе предузећа, научници, истраживачи, инжењери,
универзитети, локална администрација, родитељи и сви други потенцијали локалних
заједница.
Наставници су кључни учесници процеса преласка на методе образовања засноване на
истраживању техничких наука. Поред онога што добијају коришћењем осталих наставних
метода, учествовање у раду ове мреже наставника пружа прилику наставницима да поправе
квалитет професионалног рада и повисе мотивацију за рад. Мреже наставника могу да буду
ефикасан део процеса професионалног развоја наставника и боље су од традиционалних
форми њиховог усавршавања јер стимулишу радни морал и мотивацију.
Погодности примене учења методом путем истраживања у настави ТИО заснива се и на
томе што се 50% извођења наставе планира као експерименталне/практичне вежбе. Међутим,
истраживачка настава подразумева да се и у делу теоријске она која се релизује по методу
МУПИ. То подразумева да се у индуктивном методу наставе истраживањем са ученицима
долази до чињеница значајних за основу неких нових сазнања: зашто је и када нешто
настало/пронађено, шта је за даљи развој технике тај проналазак значио, како се примењивао и
који је данас ниво достигао? Сама настава из ТИО у практичном делу је конципирана тако да
се у предвиђеним вежбама преко ланца Експеримент – Симулација – Израда модела већ
примењује метода учења путем истраживања.

12. ДОДАТНИ РАД
Додатни рад организује се за ученике који изражавају жељу за оваквом врстом рада,
постижу запажен успех у настави природних наука, показују повећано интересовање и имају
натпросечне способности за савладавање теоријских и практичних техничко-технолошких
садржаја. Као и у редовној настави, додатни рад треба организовати на спојеним часовима.
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Наставник би, као помагач и сарадник ученика, требло да им обезбеди стицање нових
знања стваралачким поступцима. То се постиже, пре свега, активирањем ученика у учењу
и раду, омогућавањем да самостално остварују програм и примењују властите замисли и
решења. Исто тако, наставник иницира и стално подстиче стваралаштво ученика и упућује
их на коришћење разних извора сазнања.
Додатни рад организује се за групе од пет до десет ученика. Програм рада може да се
остварује са целом групом, са по неколико ученика или се организује за сваког ученика
посебно – индивидуализован рад.
Садржаји додатног рада могу да обухватају:
– продубљивање појединих садржаја редовне наставе;
– посебне креације неких садржаја редовне наставе;
– упознавање нових научно-техничких знања;
– детаљније упознавање појединих научно-техничких области кроз практичан рад
(обрада материјала, погонске и радне машине, пољопривредна механизација,
електротехника, електроника, радио-техника, рачунарство и сл.).

13. КОРЕЛАЦИЈА
Знатан део садржаја техничког образовања може се, у настави, успешно допуњавати
одговарајућим садржајима из других предмета: физике, хемије, математике, биологије и
ликовне културе.
У наставној пракси примењује се хоризонтална (садржаји из истог разреда) и
вертикална корелација (садржаји из претходних разреда). Оба облика корелације потребно је
примењивати јер омогућавају рационалније коришћење наставног времена и обезбеђују
ученицима стицање трајних знања.
Садржаји ликовне културе: ликовно обликовање, графички израз, естетски критеријуми
и други, знатно доприносе успешном обликовању предмета практичног рада и техничком
цртању.
Цртање геометријских слика, мерење, геометријска тела и конструкције, симетрија и
просторни односи као садржаји наставе математике, представљају солидну основу за
техничко цртање, преношење мера на материјал, руковање лењирима и шестарима и знатно
доприносе развијању прецизности ученика у раду.
Животна и радна средина човека, агроекосистеми и урбани системи веома добро се
допуњавају одговарајућим садржајима из области грађевинарства и пољопривреде. Садржаји
из хемије о материји, супстанцији, елементима и једињењима усклађени су са одговарајућим
садржајима техничког и информатичког образовања.
Најшира корелација је могућа са садржајима из физике: мерења, притисак чврстих и
гасовитих тела, кретања, силе, полуга, трење, рад, енергија, снага, кинетичка и потенцијална
енергија, дејство топлотне енергије, мерења напона и јачине електричне струје, деловање
електричне струје, одређивање отпора отпорника, електромагнетна индукција. Наведени и
неки други садржаји представљају доста широку област којом су обухваћени: терминологија,
појмови, законитости и закони и одговарајућа теоријска знања. Све то представља теоријску
основу за многа практична знања и умења која ученици стичу у настави техничког
образовања.
Садржаји погодни за корелацију распоређени су по предметима према логици
одговарајућих наставних дисциплина. То значи да се не обрађују увек у приближно истом
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времену и у истом разреду. Због тога се корелација неких садржаја не остварује на
најефикаснији начин и по природном редоследу. У техничком и информатичком образовању
поједини садржаји, засновани на примени закона и законитости из природних наука и
математике, обрађују се знатно пре, у истом или нижем разреду, него у одговарајућим
предметима. У оваквим случајевима корелација полази од примене ка теорији, тако да се
остварује на сложенији начин обавезује наставнике одговарајућих предмета на потпунију и
свестранију сарадњу, не само приликом планирања већ и у току обраде конкретних садржаја.
Конструктивном сарадњом наставника техничког и информатичког образовања и
наставника математике може се обезбедити решавање разноврсних задатака из математике са
подацима из области примене науке, технике и технологије. Иницијативу за остваривање
овакве корелације требало би да преузму наставници техничког образовања.

14. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА (ЕВАЛУАЦИЈА)4
Наставник, у току целе школске године, редовно прати и вреднује успех ученика у
остваривању циља, задатака и садржаја програма. Праћење и вредновање успеха ученика
обавезан је део васпитно-образовног рада, нарочито због тога што оцена успеха има веома
значајне функције, и то: информативну (обавештава се ученик, родитељи, наставници),
мотивациону (за веће ангажовање ученика, редовно и систематско учење и рад и за
постизање бољег успеха) и оријентациону (утврђивање степена савладаности наставних
садржаја и узрока заостајања ученика у напредовању, сагледавању потреба и обавеза за
унапређивање наставе, одређивање ефикаснијих облика и метода рада и сл.).
Ученике оцењивати према резултатима које постижу у усвајању наставних садржаја,
узимајући у обзир и све њихове активности значајне у овој настави (уредност,
систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др.). Не треба одвојено
оцењивати теоријска и практична знања, нити примењивати класично пропитивање ученика,
већ изводити оцене на основу сталног праћења рада ученика.
Успех ученика оцењује се према обиму (квантитету) и нивоу (квалитету)
савладаности програмом предвиђених знања и умења, а делом и навика и вештина. Успех
се оцењује, најмање два пута у једном полугодишту, бројчаним оценама од одличан (5) до
недовољан (1).
Оцену одличан (5) добија ученик који: може својим речима, без тешкоћа, да објасни
суштину стручних информација, тумачења наставника и техничко-технолошка својства
материјала, алата, прибора, уређаја, апарата и машина обухваћених наставним програмом;
уме да користи у раду и да сам израђује скице, техничке цртеже и шеме; уме правилно и
вешто да користи одговарајући алат и прибор за обликовање материјала предвиђеног за
радне вежбе; уноси елементе сопствене креативности у облик и конструкцију предмета које
израђује у току радних вежби; радне вежбе обавља успешно у задатом времену; користи у
учењу и раду и допунске информације из стручних листова, часописа и других извора.
Оцену врло добар (4) добија ученик који: са разумевањем може да понови битне
стручне информације, тумачења наставника и да наведе најзначајнија својства техничкотехнолошких материјала, уређаја, апарата и машина предвиђених наставним програмом; уме
да користи у раду скице, техничке цртеже и шеме и сам да израђује једноставније, савесно и
уредно обавља задате радне вежбе у предвиђеном времену; као изворе информација користи
само наставникова излагања и уџбеник.
4
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Оцену добар (3) добија ученик који: с мањим тешкоћама савладава предвиђена знања и
умења и основна својства техничко-технолошких материјала, важнијих уређаја, апарата и
машина; са различитим успехом обавља поједине радне вежбе; повремено тражи помоћ
наставника или бољих ученика у току радних вежби; уме да користи једноставније техничке
цртеже и шеме у раду; не показује жељу за постизањем бољег успеха.
Оцену довољан (2) добија ученик који: често не зна поједина битна својства техничкотехнолошких материјала, уређаја и апарата; радне вежбе обавља споро и понекад није у
стању да их успешно обави; није сасвим самосталан у раду; прибор и алат не примењује увек
правилно; нема довољно способности за успешно усвајање неких знања и умења; не уме да
користи успешно техничке цртеже и шеме; нема радне навике и повремено се труди да
савлада поједине наставне садржаје.
Оцену недовољан (1) добија ученик који: избегава да стиче одговарајућа знања и
умења; немарно обавља радне вежбe и равнодушно се односи према учењу и раду на
часовима; често не извршава радне задатке и друге обавезе, у потпуности или их уопште не
извршава; повремено, или стално користи туђу помоћ или на некоректан начин покушава да
добије позитивну оцену.
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15. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА (ГЛОБАЛНИ)

Назив предмета

Техничко и информатичко образовање

Наставник

Редни
број
наставне
теме

Разред – осми
_ Школска 20

/ 20

Број часова за
Број
часова по
теми

Назив наставне теме

обраду
новог
градива

друге типове
часова

1.

ИНФОРМАТИЧКЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

16

12

4

2.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ

10

6

4

3.

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И
УРЕЂАЈИ

14

8

6

4.

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

12

6

6

5.

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ –
МОДУЛИ

16

2

14

УКУПНО ЧАСОВА:

68

34

34

53

54

16. МЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ РАДА (ОПЕРАТИВНИ)

55

Тип часа

обрада,
вежбање

обрада,
вежбање

обрада,
вежбање

обрада,
вежбање

Назив наставне јединице
(навести корелацију: везу унутар
предмета и са другим предметима)

ОСНОВА РАЧУНАРСКОГ
СИСТЕМА ПРИМЕНА РАЧУНАРА
Вежба 1.1. Примена рачунара

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
Вежба 1.2. Токови података у
рачунару, рачунарске мреже,

ИНТЕРНЕТ
Вежба 1.3. Интернет, приступ
светској рачунарској мрежи
(WWW), електронска пошта

ОСНОВИ ПРОГРАМИРАЊА
Вежба 1.4. Основне наредбе
QБАСИЦ-а (VISUAL BASIC-а)

1/2.

3/4.

5/6.

7/8.

Ред. бр.
часа
наставне
јединице

Датум предаје: ______________________

1. ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Ред. број
и назив
наставне
теме

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
групни

фронтални,
групни

Облик рада

Назив предмета: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

З А М Е С Е Ц С Е П Т Е М Б А Р _________ Г О Д И Н Е

инф. кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији
инф. кабинет,
уџбеник, радна
свеска, мултимедији

инф. кабинет,
уџбеник, радна
свеска, мултимедији

инф. кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

Иновације

Место рада и
наставна средства

(Само)евалуација
и корекција

Недељни фонд часова: 2

Предметни наставник: _____________________________

практичан рад

практичан рад

демонстративни,
практичан рад

демонстративни,
практичан рад

Метод рада

Разред: ОСМИ

Школска ________________ година

МЕСЕЧНИ (ОПЕРАТИВНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

метод учења
путем
истраживања
(МУПИ)
метода
МУПИ

Тип часа

обрада,
вежбање

обрада,
вежбање

обрада,
вежбање

обрада,
вежбање

Назив наставне јединице
(навести корелацију: везу унутар
предмета и са другим предметима)

УПРАВЉАЊЕ ПОМОЋУ PC
РАЧУНАРA – ИНТЕРФЕЈС
Вежба 1.5. Програмско управљање
преко интерфејса PC рачунара

КОРИШЋЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА
ОБРАДУ ТЕКСТА, ТАБЕЛА,
ГРАФИКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Вежба 1.6. Пример уређивања
сложенијег текста са сликама и др.

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈE У
ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
Вежба 1.7. Основни симболи у
електротехници

РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА
ЕЛЕКТРИЧНИХ И
ЕЛЕКТРОНСКИХ КОЛА
Вежба 1.8. Коришћење софтвера за
формирање електричних кола

Ред. бр.
часа
наставне
јединице

9/10.

11/12.

13/14.

15/16.

Датум предаје: ______________________

1. ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Ред. број
и назив
наставне
теме

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални

фронтални

Облик рада

Назив предмета: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

З А М Е С Е Ц О К Т О Б А Р _________ Г О Д И Н Е

инф. кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

инф. кабинет,
уџбеник,
радна свеска

инф. кабинет,
уџбеник,
радна свеска,

инф. кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

Иновације

Место рада и
наставна средства

(Само)евалуација
и корекција

Недељни фонд часова: 2

Предметни наставник: ___________________________

практичан рад

практичан рад

демонстративни

демонстративни

Метод рада

Разред: ОСМИ

Школска ________________ година

МЕСЕЧНИ (ОПЕРАТИВНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

програми
INT2
програми
Word
PowerPoint
Adobe
Fotochop
програми
Pintar
Multisim
(Circuit
Desig Suite)
програми
Pintar
Multisim
(Circuit
Desig Suite)

Тип часа

обрада,
вежбање

обрада,
вежбање

обрада,
вежбање
обрада,
вежбање

обрада,
вежбање

Назив наставне јединице
(навести корелацију: везу унутар
предмета и са другим предметима)

СТАНДАРДНИ ЕЛЕКТРО –
ИНСТАЛАЦИОНИ
МАТЕРИЈАЛИ
Вежба 2.1. Електроинсталациони
материјали

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ
ПРИБОР
Вежба 2.2. Електроинсталациони
прибор

САСТАВЉАЊЕ СТРУЈНИХ
КОЛА
Вежба 2.3. Електрична кола

ПЛАН И ПОСТАВЉАЊЕ КУЋНЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Вежба 2.4. Кућне инсталације

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД УДАРА
ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ
Вежба 2.5. Испитивање
исправности елeктричних
инсталација

Ред. бр.
часа
наставне
јединице

17/18.

19/20.

21/22.

23/24.

25/26.

Датум предаје: ______________________

2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И
ИНСТАЛАЦИЈЕ

Ред. број
и назив
наставне
теме

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални

фронтални

Облик рада

Назив предмета: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

З А М Е С Е Ц Н О В Е М Б А Р _________ Г О Д И Н Е

кабинет, уџбеник,
радна свеска

кабинет, уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

кабинет, уџбеник,
радна свеска

кабинет,
уџбеник, радна
свеска, инвентар у
кабинету

кабинет,
уџбеник, радна
свеска, материјали

Место рада и
наставна средства

Иновације

(Само)евалуација
и корекција

Недељни фонд часова: 2

Предметни наставник: ___________________________

практичан рад

практичан рад,
експеримент

практичан рад,
експеримент

демонстративни,
показни

демонстративни,
показни

Метод рада

Разред: ОСМИ

Школска ________________ година

МЕСЕЧНИ (ОПЕРАТИВНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

метода
МУПИ

33/34.

31/32.

29/30.

27/28.

Ред. бр.
часа
наставне
јединице

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА –
ПОЈАМ, ТРАНСФОРМАЦИЈА
РАЗНИХ ОБЛИКА ЕНЕРГИЈА У
ЕЛЕКТРИЧНУ
ПРОИЗВОДЊА,
ТРАНСФОРМАЦИЈА, ПРЕНОС,
ПРИМЕНА И РАЦИОНАЛНО
КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Вежба 3.1. Производња,
трансформација и рационално
коришћење електричне енергије
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ АПАРАТИ
И УРЕĐАЈИ У ДОМАЋИНСТВУ
Вежба 3.2. Електрични грејачи
СВОЈСТВА И ПРИМЕНА
ЕЛЕКТРОМАГНЕТА
Вежба 3.3. Електромагнетна
дизалица
Важба 3.4. Електромагнетни релеј
(звонце)

Назив наставне јединице
(навести корелацију: везу унутар
предмета и са другим предметима)

Датум предаје: ______________________

3. ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

Ред. број
и назив
наставне
теме

фронтални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

обрада,
вежбање

обрада,
вежбање

фронтални

Облик рада

обрада,
вежбање

обрада

Тип часа

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Назив предмета: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

З А М Е С Е Ц Д Е Ц Е М Б А Р _________ Г О Д И Н Е

кабинет,
уџбеник, радна
свеска,
мултимедији

кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

кабинет,
уџбеник,
радна свеска

кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

Иновације

Место рада и
наставна средства

(Само)евалуација
и корекција

Недељни фонд часова: 2

Предметни наставник: _________________________________

практичан рад,
експеримент

практичан рад,
експеримент

демонстративни,
показни

демонстративни,
показни

Метод рада

Разред: ОСМИ

Школска ________________ година

МЕСЕЧНИ (ОПЕРАТИВНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

метода
МУПИ
метода
МУПИ

39/40.

37/38.

35/36.

Ред. бр.
часа
наставне
јединице

Вежбе 3.8. Апарати за домаћинство

ЕЛЕКТРИЧНИ КУЋНИ
АПАРАТИ

Вежба 3.7. Електрична инсталација
возила

Вежба 3.6. Апарати за домаћинство

ПРИМЕНА ЕЛЕКТРИЧНИХ
МАШИНА

Вежба 3.5. Електромотор /
генератор

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

Назив наставне јединице
(навести корелацију: везу унутар
предмета и са другим предметима)

Датум предаје: ______________________

3. ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИЕ И УРЕЂАЈИ

Ред. број
и назив
наставне
теме

обрада,
вежбање

обрада,
вежбање

обрада

Тип часа

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

фронтални,
индивидуални

фронтални

фронтални

Облик рада

Назив предмета: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

З А М Е С Е Ц Ј А Н У А Р _________ Г О Д И Н Е

кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

кабинет,
уџбеник,
радна свеска

Место рада и
наставна средства

Иновације

(Само)евалуација
и корекција

Недељни фонд часова: 2

Предметни наставник: ____________________________

практичан рад,
експеримент

демонстративни,
показни

демонстративни,
показни

Метод рада

Разред: ОСМИ

Школска ________________ година

МЕСЕЧНИ (ОПЕРАТИВНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

метода
МУПИ

45/46.

43/44.

41/42.

Ред. бр.
часа
наставне
јединице

Вежба 4.3. Примена ЛЕД диоде

АКТИВНЕ ПАСИВНЕ
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ

Вежба 4.2. Примена отпорника

АКТИВНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ
КОМПОНЕНТЕ

Вежба 4.1. Основи дигиталне
технологије

УВОД У ЕЛЕКТРОНИКУ

Назив наставне јединице
(навести корелацију: везу унутар
предмета и са другим предметима)

Датум предаје: ______________________

4. ЕЛЛЕКТРОНИКА

Ред. број
и назив
наставне
теме

обрада,
вежбање

обрада,
вежбање

обрада

Тип часа

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

фронтални,
индивидуални

фронтални

фронтални

Облик рада

Назив предмета: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

З А М Е С Е Ц Ф Е Б Р У А Р _________ Г О Д И Н Е

кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији
кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

Иновације

кабинет,
уџбеник, радна
свеска

Место рада и
наставна средства

(Само)евалуација
и корекција

Недељни фонд часова: 2

Предметни наставник: __________________________________

практичан рад,
експеримент

демонстративни,
показни

демонстративни,
показни

Метод рада

Разред: ОСМИ

Школска ________________ година

МЕСЕЧНИ (ОПЕРАТИВНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

метода
МУПИ
метода
МУПИ
метода
МУПИ

Ред. број
и назив
наставне
теме

АКТИВНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ
КОМПОНЕНТЕ
Вежба 4.4. Примена обичне и ЛЕД
диоде
ОСНОВНА СТРУКТУРА
РАЧУНАРА
Вежба 4.5. Матична плоча,
процесор, меморија, интерфејс,
модем
ДИГИТАЛНЕ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Вежба 4.6 Руковање и одржавање
телекомуникационим и
аудиовизуелним средствима
МОДЕЛИРАЊА У
ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
Вежба 5.0. РЕАЛИЗАЦИЈА
СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА
(припрема)
Вежба 5.1. Електрично коло кућне
инсталације са прекидачем (дем.)
Вежба 5.2. Испитивање
карактеристика LED диоде (дем.)

Назив наставне јединице
(навести корелацију: везу унутар
предмета и са другим предметима)

Датум предаје: ______________________

53/54.

51/52.

49/50.

47/48.

Ред. бр.
часа
наставне
јединице

фронтални,
индивидуални

обрада,
вежбање

фронтални

фронтални

обрада,
вежбање

обрада

фронтални

Облик рада

обрада

Тип часа

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Назив предмета: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

кабинет,
уџбеник,
радна свеска

кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

кабинет,
уџбеник,
радна свеска

Место рада и
наставна средства

Иновације

(Само)евалуација
и корекција

Недељни фонд часова: 2

Предметни наставник: _____________________________

демонстративни,
показни

практичан рад,
експеримент

демонстративни,
показни

демонстративни,
показни

Метод рада

Разред: ОСМИ

Школска ________________ година

МЕСЕЧНИ (ОПЕРАТИВНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

З А М Е С Е Ц М А Р Т _________ Г О Д И Н Е

4. ЕЛЕКТРОНИКА

5. ОД ИДЕЈЕ ДО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

метода
МУПИ
Експеримент
Симулација
Израда модела

5. ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ

Ред. број
и назив
наставне
теме

57/58.

55/56.

Ред. бр.
часа
наставне
јединице

ПРИМЕНА ДИОДА У
ЕЛЕКТРОНСКИМ КОЛИМА
(демонстрација)
Вежба 5.2. Испитивање
карактеристика LED диоде
Вежба 5.3. Примена обичне
(исправљачке) и LED диоде
Вежба 5.0. Реализација сопственог
пројекта (припрема)
ПРИМЕНА ТРАНЗИСТОРА У
ЕЛЕКТРОНСКИМ КОЛИМА
(дем.):
Вежба 5.4. Индикатор позитивног
напона батерије („+“)
Вежба 5.5. Индикатор негативног
напона батерије („−“)
Вежба 5.6. Индикатор позитивног
(„+“) и негативног („−“) напона
батерије
Вежба 5.7. Дојављивач прекида
кола
Вежба 5.0. Реализација сопственог
пројекта (припрема)

Назив наставне јединице
(навести корелацију: везу унутар
предмета и са другим предметима)

фронтални

фронтални,
индивидуални

обрада,
вежбање

Облик рада

обрада,
вежбање

Тип часа

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Назив предмета: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

З А М Е С Е Ц А П Р И Л _________ Г О Д И Н Е

практичан рад,
експеримент

демонстративни,
показни

Метод рада

кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

Иновације

(Само)евалуација
и корекција

Недељни фонд часова: 2

кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

Место рада и
наставна средства

Разред: ОСМИ

Школска ________________ година

МЕСЕЧНИ (ОПЕРАТИВНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Експеримент
Симулација
Израда модела
Експеримент
Симулација
Израда модела

61/62.

59/60.

Вежба 5.0. Реализација сопственог
пројекта (припрема)

Вежба 5.12. Управљање
рачунаром: Интерфејс – Зујалица

Вежба 5.11. Управљање
рачунаром: Интерфејс – кодни
индикатори (LED диоде) и релеји

ПРИМЕНА IC КОЛА У
ЕЛЕКТРОНСКИМ КОЛИМА
(дем.):

Вежба 5.0. Реализација сопственог
пројекта (припрема)

Вежба 5.10. Реализација логичког
кола „НЕ“

Вежба 5.9. Реализација логичког
кола „ИЛИ“

Вежба 5.8. Реализација логичког
кола „И“

Датум предаје: ______________________

5. ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ

ПРИМЕНА ТРАНЗИСТОРА У
ЕЛЕКТРОНСКИМ КОЛИМА
(дем.):

обрада,
вежбање

обрада,
вежбање

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

Предметни наставник: _____________________________

практичан рад,
експеримент

практичан рад,
експеримент

Експеримент
Симулација
Израда модела
Експеримент
Симулација
Израда модела

Тип часа

вежбање

вежбање

вежбање

Назив наставне јединице
(навести корелацију: везу унутар
предмета и са другим предметима)

ВЕЖБА 5.0.
РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ
ПРОЈЕКТА
По сопстевеној идеји, коришћењем
искуства стеченог у досадашњим
моделирањима, реализовати неки
од сложенијих модела
коришћењем контрукторског
материјала и школског интерфејса.

ВЕЖБА 5.0.
РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ
ПРОЈЕКТА

ВЕЖБА 5.0.
РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ
ПРОЈЕКТА
(завршница)

63/64.

65/66.

67/68.

Ред. бр.
часа
наставне
јединице

Датум предаје: ______________________

5. ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ

Ред. број
и назив
наставне
теме

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални

Облик рада

Назив предмета: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

З А М Е С Е Ц M A J _________ Г О Д И Н Е

кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

кабинет,
уџбеник,
радна свеска

Иновације

кабинет,
уџбеник,
радна свеска,
мултимедији

Место рада и
наставна средства

(Само)евалуација
и корекција

Недељни фонд часова: 2

Предметни наставник: _____________________________

практичан рад,
експеримент

практичан рад,
експеримент

демонстративни,
показни

Метод рада

Разред: ОСМИ

Школска ________________ година

МЕСЕЧНИ (ОПЕРАТИВНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Експеримент
Симулација
Израда модела
Експеримент
Симулација
Израда модела
Експеримент
Симулација
Израда модела

17. ПИСАНЕ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ПО НАСТАВНИМ ЈЕДИНИЦАМА

75

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 1/2.

Школска година:

Наставна тема

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставна јединица

ОСНОВА РАЧУНАРСКОГ СИСТЕМА И ПРИМЕНА РАЧУНАРА
Упознати, глобално, могућности коришћења и примену рачунара у
различитим областима за решавање конкретних задатака неопходних у
школи.

Наставни циљ

Задаци

Задатак је да ученици овладају практичном применом рачунара у
решавању различитих задатака: обрадом текста, података, табела,
графике. У индивидуалном прилазу омогућити нивелацију
општеобразовних информатичких знања и компетенција. Посебну
пажњу у овом разреду посветити модемској вези, интернету и
приступу светској рачунарској мрежи (WWW), коришћење интернета,
електронска пошта. Групним радом ученика развијати организационе
способности код ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО и Информатике и
рачунарства из петог, шестог, седмог разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из информатичких
технологија са посебни нагласком на структуру рачунарског ситема и могућностима
примене рачунара у различите сврхе, преко питања.
Шта чини основну конфигурацију PC рачунара и који су његови основни делови и
функције?
Шта знате о практичној примени рачунара?

Главни
део
70 мин.

Заокружењем питања у вези структуре рачунарског система истаћи значај електронских
система који су искоришћени у рачунару, посебно матичне плоче и централне процесне
јединице које ће детаљније ученици упознати у изучавању електронских компоненти.
Полазећи од примера примене рачунара које ученици већ познају (обрада текста, слика,
табела, коришћење софтвера за израду цртежа у различитим областима и софтвера за
презентацију) констатовати да су то све тзв. апликативни софтвери чије се функције
извршавају у самом рачунару. Осим већ познатих софтвера тог типа постоји и низ
других сличних софтвера који се користе у рачунару као што су:
 софтвери за анимације, израду базе података, учење у разним областима,
учење страних језика и речници, каталошко сређивање базе података,
софтвери за репродукцију, компоновање и снимање различитих нумера и
звучних ефеката, за пренос информација преко интернета и другим системима,
софтвери за игрице идр.

Много је већа примена апликативних софтвера чије се функције проширују на било
који спољни систем за који је рачунар повезан у које се убрајају три групе: у вези
области примене, према врсти уређаја, или система за које се софтвер користи и према
функцији коју софтвер извршава.
Према функцији апликативног софтвера које рачунар извршава, када је рачунар повезан
са уређајем или системом, најчешће се ради о следећим активностима:
 прикупљању мерних података, обради прикупљених података и њихова
презентација, управљање и контрола функцијама уређаја или система и пренос
података на релацији рачунар-уређај и обрнуто.
Реализовати вежбу – Примена рачунара у коме ученици треба да идентификују што
већи број примера примене рачунара.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – проширен обим примене рачунара у пракси.
део
10 мин. Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ОСНОВА РАЧУНАРСКОГ СИСТЕМА ИПРИМЕНА РАЧУНАРА
Основа рачунарског система:
– улазна јединица,
– централна процесна јединица,
– излазна јединица,
– меморија.
Примена рачунара:
– апликативни софтвери чије се функције извршавају у рачунару,
– апликативни софтвери чије се функције проширују на сољне
уређаје, или системе.
Вежба 1.1. Примена рачунара
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из примене рачунара.
Садржаји са ученичких DVD-a у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала из примене рачунара.
Изборни садржаји наставне јединице
Развојне епохе технике и информатике.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 3/4.

Школска година:

Наставна тема

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставна јединица

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
Да ученици знају појам рачунарских мрежа. Умеју да наброје урећаје
који се користе за остваривање мреже. Знају врсте рачунарских мрежа.
Умеју да препознају начин повезивања рачунарских мрежа.

Наставни циљ

Задаци

Задатак је да ученици овладају практичним препознавањем
рачунарских мрежа и пратећих уређаја. У индивидуалном прилазу
омогућити нивелацију општеобразовних информатичких знања и
компетенција. Посебну пажњу у овом разреду посветити модемској
вези, интернету и приступу светској рачунарској мрежи (WWW),
коришћење интернета, електронска пошта.
Групним радом ученика развијати организационе способности код
ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО и Информатике и
рачунарства из петог, шестог, седмог разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из информатичких
технологија са посебни нагласком на проблеме повезивања рачунара, тј. рачунарским
мрежама, преко питања..
Како се остварује веза рачунара са различитим уређајима, или са сличним рачунарским
системима?
Да ли сте повезивали рачунар са неким уређајима (нпр. штампачем, са конзолама за
игрице, или модемом?
На основу добијених одговора, њиховим коришћењем за увод у методску јединицу,
потврђује се да постоје различити начини како се рачунар укључује у мрежу.
У зависности од удаљења уређаја са којом се остварује веза преко рачунара разликују се
две врсте мрежа:
– локалне мреже, или LAN, растојања до 1000 м,
– глобалне мреже, или WAN, за веће удаљености.
За повезивање рачунара у мрежу користи се додатна опрема коју чине проводници
(телефонски, коаксијални, оптички и UTP (са конекторима), мрежне картице, и остали
мрежни уређаји.
Основни мрежни уређају су: мрежне картице, хаб, рутер и др.
Рачунари у мрежи комуницирају по посебним протоколима, нпр. за глобалну мрежу
најчешће се користе протоколи TCP и IP.
Унутар мреже комуникација може бити двојака: партнерска – једнаких права свих у
мрежи и клијент-сервер када је главни центар за проток и пружање података код
сервера.

Једна од највећих развијених мрежа су интернет мреже која чини глобалну светску
рачунарску мрежу. Мрежни протоколи интернета су:
– протокол корисничких података (UDP), најбржи је и користи се када су поруке
врло кратке,
– протокол IP се користи за пакет са највише 1500 карактера
– протокол TCP користи се за пренос веома дугачких порука који се шаљу у
пакетима.
Оперативни систем WINDOWS има у себи интегрисан протокол TCP/IP.
Демонстрационо показати вежбу повезивања рачунара са уређајима локалне и глобалне
рачунарске мреже.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – проширен обим знања у области рачунарских мрежа.
део
10 мин. Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
Локалне мреже.
Глобалне мреже.
Мрежне картице.
Мрежни уређаји.
Мрежни протоколи.
Интернет мреже.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из рачунарских мрежа.
Садржаји са ученичких DVD-a у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала из примене информатичких технологија.
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 5/6.

Школска година:

Наставна тема

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставна јединица

ИНТЕРНЕТ

Наставни циљ

Допунити знања о коришћењу интернета кроз генерализацију већине
могућности које нуди интернет..

Задаци

Задатак је да ученици овладају практичном применом рачунара у
решавању различитих задатака коришћењем интернета. У
индивидуалном прилазу омогућити нивелацију општеобразовних
информатичких знања и компетенција. Посебну пажњу у овом разреду
посветити модемској вези, интернету и приступу светској рачунарској
мрежи (WWW), коришћење интернета, електронска пошта. Групним
радом ученика развијати организационе способности код ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, рад на рачунару.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО и Информатике и
рачунарства из петог, шестог, седмог разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.
Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из интернета са
посебни нагласком на интернет протоколе и могућности коришћења, преко питања:
Који се мрежни протоколи најчешће користе код интрнета?
Шта се све интернетом може остварити?
После одговора ученика о мрежним протоколима који се користе код интернета (UDP,
IP и TCP ), а да се најћешће користи IP протокол тбог својих погодности, и могућности
којих ће по одговорима ученика бити на претек, треба примену интернета каналисати у
смеру шта су основне услуге које пружају сервиси, а то су:
– услуге глобалне светске мреже (WWW) и
– електронаска пошта (e-mail).
Услуге глобалне светске мреже – Web сервис како се популарно зове, има мноштво
докумената потхрањених на серверима свог сиситема. Сервери се налазе на различитим
локацијама широм земљине кугле и ови подаци стоје на располагању за претраживање.
Крстерењем по сајту (Site -локације где се налазе сервери) можемо неограничено
претраживати (крстарити, сурфовати и др.) док не нађемо податак који нас интересује.
Неопходно је детаљно упознати Internet Explorer један од најпознатијих читача за
претраживање.
Подсетити се детаља у вези коришћења сервиса електронске поште са свим својим
опцијама коришћењем једног од програма, односно најчешће коришћног програма
Oulook Exspress (слање и преузимање порука идр.).
Реализовати вежбe –Токови података у рачунару, рачунарске мреже, Интернет,
приступ светској рачунарској мрежи (WWW) и електронска пошта (e-mail).

Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – проширено знање у области интернета, мрежних протокола,
део
10 мин. коришћења глобалне светске мреже (WWW) и коришћења електронске поште – e-mail.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ИНТЕРНЕТ
Мрежни протоколи интернета (TCP/IP)
Главне услуге интернета:
– глобална свтска мрежа (WWW),
– електронска пошта.
Интернет Explorer:
– крстарење,
– претраживање.
Outlook Ekspress
Вежба 1.2. Токови података у рачунару, рачунарске мреже,
Вежба 1.3. Интернет, приступ светској рачунарској мрежи
(WWW), електронска пошта
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у
радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).

(постери)

Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из примене интернета.
Садржаји са ученичких DVD-a у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала из примене информатичких технологија.
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи ученика .
Посебни елементи за оцењивање
Разумевање нових појмова из наставне јединице.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 7/8.

Школска година:

Наставна тема

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставна јединица

ОСНОВИ ПРОГРАМИРАЊА
Упознати, глобално, могућности коришћења и софтвера у различитим
областима за решавање конкретних задатака неопходних у школи.
Упознати, глобално, неки од програмских језика.

Наставни циљ

Задаци

Задатак је да ученици схвате да је програмирање врло значајно у
рачунарству, да је све софтвере који се користе израдиле групе
програмера. Да постоје простији и сложенији и квалитетнији
програмски језици у којима се све програмира. Показати им, на
примерима, неки од простијих програмских језика који могу разумети
и схватити принцип програмирања, на пр. QBasic. За напредније групе
омогућити да користи савршенији језик по жељи ученика. Групним
радом ученика развијати организационе способности код ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО и Информатике и
рачунарства из петог, шестог, седмог разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из коришћења
софтвера и програмирања. Обновити градиво о интерфејсу из 7. разреда и подсетити
се на начин програмирања интерфејса. Питања:
Да ли познајете неки програмски језик?
Како настају софтвери које користите на рачунару?
Потребно је подсетити у чему је суштина програмирања: како рачунар препознаје само
два стања низ О и 1, бројеве у дигиталном бројном систему, онда је неопходно тако их
рачунару и саопштити. Сви подаци, све наредбе морају бити тако саопштене. То би био
врло тежак посао и скоро неизводљив. То превођење нама разумљивих наредби и
података у податке које су разумљиве рачунару изводи се посредством програмирања.
Постоји мноштово преводилачких програмских језика који су се, током времена
усавршавали и прилагођавали специфичним потребама, као што су:
– МАШИНСКИ ЈЕЗИК у коме се запис писао у бинарном запису и он се појавио
на самом почетку,
– ASEMBLER чије наредбе одговарају функцијама логичких кола,
– BASIC, QBASIC, PASCAL, C, C++, JAVA савршенији језици погодни за
решавање математичких проблема.
У новије време се појављују програмски језици високоспецијализовани за примену. Као
што су: DBASE IV, CLARION, ACCESS, Fox Pro и др.
Реализовати вежбу – Основне наредбе QBasic-a (или Visual Basic-а).

Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – проширен обим примене рачунара у пракси преко
део
10 мин. програмирања.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ
Софтвери рачунара:
– системски,
– апликативни.
Програмски језици:
– суштина програмирања,
– МАШИНСКИ ЈЕЗИК,
– ASEMBLER чије наредбе одговарају функцијама логичких кола,
– BASIC, QBASIC, PASCAL, C, C++, JAVA савршенији језици погодни за решавање
математичких проблема ИТД.
– DBASE IV, CLARION, ACCESS, Fox Pro и др., високоспецијализовани,
Вежба 1.4. Основне наредбе QBASIC-а (VISUAL BASIC-а)
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из програмирања.
Садржаји са ученичких DVD-a у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала из програмирања.
Изборни садржаји наставне јединице
Развој програмских језика.
Посебни елементи за оцењивање
Разумевање нових појмова.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 9/10.

Школска година:

Наставна тема

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставна јединица

УПРАВЉАЊЕ ПОМОЋУ PC РАЧУНАРА – ИНТЕРФЕЈС
Упознати и шире могућности коришћења интерфејса у управљању
машинама кроз практичане примере.

Наставни циљ

Задаци

Задатак је да ученици овладају практичном применом рачунара у
решавању система управљања коришћењем рачунара. За реализацију
садржаја везаних за управљање помоћу персоналних рачунара
(серијски и паралелни улаз, излаз, комуникација персоналних рачунара
са окружењем), неопходно је обезбедити одговарајуће моделе и
додатне материјале. Упутити ученике на једноставне могућности
израде модела робота користећи интерфејс технологије, посебно
коришћењем могућности школског интерфејса.
Групним радом ученика развијати организационе способности код
ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО и Информатике и
рачунарства из петог, шестог, седмог разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.
Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из седмог разреда из интерфејс технологија.
Резимирати шта је реализовано од модела у том периоду и даљи рад заснивати и на том
што је раније постигнуто. Питања:
Шта знате о управљњу PC рачунаром?
Да ли сте израдили неки модел коришћењем интерфејса?
Заокружењем питања у вези интерфејс технологија вршити надградњу на постојеће
знање, али је неопходно, ради континуитета подсетити се на могућности школског
учила „Интерфејс”, који омогућује релизацију следећег:
– програмирано рекламно светло,
– програмско управљање семафором,
– управљање звуком,
– промена брзине електромотора,
– програмабилни систем са осам релеја,
– управљање моделом аутомобила.
Направити најаву да ће се при проучавању садржаја из дигиталне електронике упознати
са компонентама од којих се интерфејс састоји, а да до сада могу изучити само
могућности његовог коришћења. Такође ће касније, кад упознају програме за
симулацију, моћи и да симулирају електронска кола која су код учила „интерфејс”
искоришћења. Све то треба да резултира стварањем жеље да се ученици у
Конструкторком моделовању определе да израде модел који има за основу коришћење

интерфејс технологија, а то значи и могућност да израде робот.
Реализовати вежбу – Примена интерфејса у управљању сложенијим системима;
управљање на даљину по задатој путањи без повратне спреге.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – проширена сазнања о програмирању за потребе интерфејс
део
10 мин. технологија.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
УПРАВЉАЊЕ ПОМОЋУ PC РАЧУНАРА – ИНТЕРФЕЈС
Интерфејс у аутоматском управљању
– без повратне спреге,
– са повратном спрегом,
Програми управљања без повратне спреге:
– програмирано рекламно светло,
– програмско управљање семафором,
– управљање звуком,
– промена брзине електромотора,
– програмабилни систем са осам релеја
– управљање моделом аутомобила.
Вежба 1.5. Интерфејс технологије: управљање на даљину
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).

(постери)

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из примене интерфејс технологија.
Садржаји са ученичких DVD-a у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала из примене интерфејс технологија.
Изборни садржаји наставне јединице
По жељи ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Разумевање нових појмова.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 11/12.

Школска година:

Наставна тема
Наставна јединица

Наставни циљ

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
КОРИШЋЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА, ПОДАТАКА,
ТАБЕЛА, ГРАФИКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА У РАЗЛИЧИТИМ
ОБЛАСТИМА
Упознати, глобално, могућности коришћења и примену рачунара у
различитим областима и за решавање конкретних задатака неопходних
у школи.

Задаци

Задатак је да ученици овладају практичном применом рачунара у
решавању различитих задатака: обрадом текста, података, табела,
графике. У индивидуалном прилазу омогућити нивелацију
општеобразовних информатичких знања и компетенција. До сада
стечена знања из ових области у претходним разредима потребно је да
ученици изразе у групном раду сконцентрисани око неког проблема.
Наравно очекује се генерализација могућности изражавања
коришћењем рачунарских могућности преко писаних есеја, графика,
табеларних приказа, презентација и слично. Групним радом ученика
развијати организационе способности код ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, практичан рад.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, рачунар.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО и Информатике и
рачунарства из петог, шестог, седмог разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из обраде текста,
табела, графика и презентација, преко питања:
Које програме обраде текста познајете?
Које програме обраде графике познајете?
Које програме презенатција познајете?

Главни
део
70 мин.

Заокружењем у вези постављених питања идентификују се програмски софтвери који
се користе за потребе стварања есеја који садржи елементе обраде текста, табела,
графика и презентација, као што су:
– програм за обраду текста и табела, унос слике, Word
– програм за обраду слике: Adobe Photoshop
– програми за цртање и пројектовање: Sketch Up, Envisioner Express, Corel DESIGNER
– програми за израду презентација: Microsoft PowerPoint
Полазећи од примера примене рачунара које ученици већ познају (обрада текста, слика,
табела) у групама реализовати примере.
Реализовати вежбу – Пример обраде текста, табела, графике и презентација.

Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – проширена знања обраде текста, слика и табела и презентација.
део
10 мин. Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
КОРИШЋЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА,
ПОДАТАКА, ТАБЕЛА, ГРАФИКА И
ПРЕЗЕНТАЦИЈА У РАЗЛИЧИТИМ ОБЛАСТИМА
Word програм за обраду текста и табела, унос слике,
Програм за обраду слике: Adobe Photoshop
Програми за цртање и пројектовање: Sketch Up, Envisioner
Express, Corel DESIGNER
Програми за израду презентација: Microsoft PowerPoint
Вежба 1.5. Кроз одабран пример уређивања сложенијег текста са
сликама, табелама обновити већ коришћене софтвере у
претходним разредима за обраду текста, слике и табела.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из примене
информатичких технологија.
Садржаји са ученичких DVD-a у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала из примене информатичких технологија.
Изборни садржаји наставне јединице
По слободном избору ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Разумевање нових појмова.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 13/14.

Школска година:

Наставна тема

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставна јединица

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
Упознати, глобално, могућности коришћења и примену рачунара у
различитим областима и за решавање конкретних задатака неопходних
у школи.

Наставни циљ

Задаци

Упознати симболе који се користе при изради цртежа и електричних
шема, као најосновније цртеже и шеме електричних струјних кола.
Поред употребе прибора, ученике упознати са могућностима употребе
једноставнијих софтвера за израду техничких цртежа и шема.
У индивидуалном прилазу омогућити нивелацију општеобразовних
информатичких знања и компетенција.
Групним радом ученика развијати организационе способности код
ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, рачунар.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО и Информатике и
рачунарства из петог, шестог, седмог разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда које је у вези са
графичким приказима и цртањем, преко питања.
Како смо цртали стамбене објекте?
Какве цртеже смо користили у машиноградњи?
Да ли се ова техничка документација користи и у електротехници?

Главни
део
70 мин.

Са констатацијом да се, упозната грађевинска и машинска документација, такође
користи у електротехници где, најчешће, служи као подлога за електричне инсталације.
Међутим, на све то треба придодати и документацију електричних инсталација која
дефинише како се и где постављају електрични водови и прибори. Документација за
електричне инсталације је врло специфична, јер се приказ реализује упрошћено, тзв.
електричним шемама. За цртањње електричних шема користе се електротехнички и
графички симболи (дефинисани међународним стандардима). Сваком грађанину је
потребно да познаје те симболе, јер се симболи користе и у упутствима за електричне
машине и апарате. Зато је неопходно да ученици усвоје већину електричних симбола.
Електричне шеме се могу цртати ручно, шаблонима или коришћењем одређених
рачунараских софтвера као што су:
– Pintar VirtuaLab Electronics,
– Electronics WorsBench и др.
Потребно је да се демонстрира примена једног од софтвера за цртање шема из

елкртотехнике с тим што ученици треба да пропрате демонстрацију коришћења
софтвера на свом рачунару.
Реализовати вежбу – Основни симболи у елкетротехници са тежњом да ученици што
више симбола усвоје.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – усвојена већина симбола из електротехнике.
део
10 мин. Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
Врсте техничке документације:
– архитектонско-грађевинска,
– машинска,
– технолошка,
– докумантација унутрашњих и спољашњих инсталација,
– електротехничка која обухвата електричне инсталације
(шеме).
Софтвери за цртање електотехничке документације:
– цртање шема,
– формирање струјних кола за симулацију (Pintar VirtuaLab
Electronics, Electronics WorsBench) .
Вежба 1.5. Основни симболи у електротехници.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из електротехничке документације.
Садржаји са ученичких DVD-a у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала из примене електротехничке документације.
Изборни садржаји наставне јединице
По жељи ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Већину електротехничких симбола треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 15/16.

Школска година:

Наставна тема

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставна јединица

РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ И
ЕЛЕКТРОНСКИХ КОЛА
Ученици треба да науче један од софтвера за формирање елкектричних
и електронских кола и да се упознају о начину симулације струјних
кола.

Наставни циљ

Задаци

Ученике упознати са могућностима употребе једноставнијих софтвера
за израду техничких цртежа и шема као и њихову симулацију (нпр.
Pintar VirtuaLab, или Electronics, Electronics WordBench).
У индивидуалном прилазу омогућити нивелацију општеобразовних
информатичких знања и компетенција.
Групним радом ученика развијати организационе способности код
ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, практичан рад.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, рачунар.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО и Информатике и
рачунарства из петог, шестог, седмог разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из техничке
документације са нагласком на електротехничку која се састоји у шемама, преко
питања.
Која је суштина електро документације (шеме)?
Да ли архиктонско-грађевинска, машинска и технолошка документација представљају
део електротехничке документације?
Како се рачунари могу користити при формирању електро документације?

Главни
део
70 мин.

Са закључком да све наведене документације чине потребне елементе за комплетну
електротехничку документацију, а да суштину електричних инсталација чине
електричне шеме. Сва документација се може формирати ручно и коришћењем
рачунара.
Постоје посебно развијени софтвери за формирање електричних и електронских шема
као нпр.:
– Pintar VirtuaLab,
– Electronics, Electronics WorsBench (или неки други софтвер).
Неоподно је да се ученици у директној демонстрацији формирања струјних кола,
избора компоненти, коришћења базе података и слично упознају директним радом на
рачунару у одговарајућем софтверу.

Поред формирања струјних кола ови софтвери омогућују и симулацију функционисања
кола. Ова могућност се користи за испитивање струјних кола, одређене провере
функционалности, а могуће су корекције струјних кола. Променом компоненти,
коришћењем виртуелних компоненти и на друге начине могу се извести значајни
експерименти функционисања електронских струјних кола.
Стечена знања из симулације стујних кола ученици ће искористи при реализацији свог
модела при крају школске године док стекну и друга потребна знања за успешно
моделирање.
Реализовати вежбу – Коришћење софтвера за формирање и симулацију електричних
кола
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – усвојен нови софтвер за формирање и симулацију струјних кола
део
10 мин. коришћењем рачунара што ће омогућити бољи квалитет моделирања у реализацији
сопствценог пројекта.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ КОЛА
Софтвер за формирање и симулацију струјних кола:
– Pintar VirtuaLab,
– Electronics, Electronics WorsBench (или неки други софтвер).
Вежба 1.6. Коришћење софтвера за формирање и симулацију електричних кола
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из симулације струјних кола.
Садржаји са ученичких DVD-a у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.techedu.com/pintar.asp ,http://www.techedu.com/Pintar_01101.asp
http://www.zisman.ca/files/VLabs_Electricity_Setup.zip
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203432
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 17/18.

Школска година:

Наставна тема

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ

Наставна јединица

СТАНДАРДНИ ЕЛЕКТРО – ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ
Упознати основне електроинсталационе елементе, приборе за
постављање електричних инсталација.

Наставни циљ

Задаци

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Упознавање електроинсталационог материјала и прибора применом у
различитим конструкцијама струјних кола. Електроинсталациони
материјали и прибор - својства и примена (проводници,
суперпроводници, изолатори, прекидачи, утикачи, сијалична грла,
осигурачи, електрично бројило, уклопни сат). Ову област реализовати
тако да се оствари логична и функционална целина са садржајима који
су изучавани претходних година. Водити рачуна да се ради само са
напонима до 24 V. Посебне могућности пружају адекватни софтвери
који омогућавају конструкцију и симулацију различитих струјних кола
у виртуелном облику. Опасности и заштита од струјног удара.
Упознати ученике са могућим нежељеним последицама дејства струје,
начином заштите од струјног удара и пружање прве помоћи.
Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из ТИО са нагласком
на материјале који су упознати (природни и вештачки материјали, грађевински,
машински, ...) преко питања:
Које сте материјале до сада упознали и користили у моделирању?
Да ли знате у које материјале спадају проводници, сијалице, прекидачи и слично?

Главни
део
70 мин.

Са констатацијом да су то електротехнички инсталациони материјали, а у које, такође
спадају и инсталационе цеви и кутије, сијалична грла, прикључнице, утикачи, натикачи,
осигурачи, електрична бројила и др.
Детаљније, уз демонстрацију, упознати ученике са саставом и функцијом појединих
инсталационих материјала и дати приказ њихове примене.
Посебно истаћи да прикључни прибор који мора имати уземљење, тзв. шуко-прибор
(шуко-прикључнице, шуко-утикачи, шуко-натикачи). Истаћи на који начин је
уземљењем човек заштићен од удара електричном струјом. Указати на опште опасности
при коришћењу електричне енергије.
Реализовати вежбу – Електроинсталациони материјали практичном демонсртацијом
овог материјала, остваривањем различитих контаката и др.

Из констукторских материјала указати на електоринсталационе материјале за
формирање струјних кола. Реализовати струјно коло: напајање, прекидач сијалица и
демонстрирати са ученицима, коришћење инсталационих електричних материјала.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – допуњено познавање материјала електроинсталационим
део
10 мин. материјалима..
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ
СТАНДАРДНИ ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ
Проводници
Инсталационе цеви и кутије
Сијалица и сијалично грло
Прекидачи
Прикључнице, утикачи и натикачи
Прибор са заштитним уземљењем – шуко прибор:
– шуко прикључнице,
– шуко-утикачи,
– шуко-натикачи.
Вежба 2.1. Електроинсталациони материјали.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).

(постери)

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези
електроинсталационих материјала.
Садржаји са ученичких DVD-a у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Електрификација – подухват XX века.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.
Вештина руковања алатом и прибором.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 19/20.

Школска година:

Наставна тема

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ

Наставна јединица

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР
Упознати основне електроинсталационе приборе за постављање
електричних инсталација.

Наставни циљ

Задаци

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Упознавање електроинсталационог прибора применом у различитим
конструкцијама струјних кола. Електроинсталациони прибор - својства
и примена (осигурачи, електрично бројило, уклопни сат). Ову област
реализовати тако да се оствари логична и функционална целина са
садржајима који су изучавани претходних година. Водити рачуна да
се ради само са напонима до 24 V. Посебне могућности пружају
адекватни софтвери који омогућавају конструкцију и симулацију
различитих струјних кола у виртуелном облику. Опасности и заштита
од струјног удара. Упознати ученике са могућим нежељеним
последицама дејства струје.
Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, практичан рад.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.
Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из материјала уопште и
електроинсталационих материјала, преко питања:
Које сте материјале до сада упознали и користили у моделирању?
Да ли знате шта је још битно у електричним инсталацијама?
Са констатацијом да је уз електроинсталационе материјале неопходно користити и
електроинталациони прибор у које спадају: осигурачи, електрична бројила уклопни сат
и др.
Детаљније, уз демонстрацију, упознати са саставом и функцијом појединих електроинсталационих прибора и дати приказ њихове примене.
Посебно истаћи да и електроинсталациони прибори морају имати уземљење. Истаћи на
који начин је уземљењем човек заштићен од удара електричном струјом. И даље
указивати на опште опасности при коришћењу електричне енергије.
Реализовати вежбу – Електроинсталациони прибор практичном демонсртацијом овог
материјала, остваривањем различитих контаката.
Извршити практично очитавање потрошње електричног бројила са објашњењем шта
потрошач плаћа. Плаћа извршен рад који потрошена електручна енергија реализује
изражен u kW h. Објаснити која је улога уклопног сата, указати на разлоге рациналне
потрошње електричне енергије. Посебно објаснити шта значе зоне потрошње:
временске и према укупној потрошњи. Указати на увођење новог система управљања
потрошњом електричне енергије (МТК систем).

Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – допуњено познавање електроинсталационим прибором;
део
10 мин. елекричну енергију треба штедети и зато треба пратити њену потрошњу мерењем
бројилом и контролисати начин коришћења уклопним сатом.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОРИ
Инсталациони осигурачи
– топљиви,
– аутоматски.
Електрично бројило
– једнофазно,
– трофазно
Уклопни сат
Савремено управљање потрошњом електричне енергије (МТК).
Вежба 2.2. Електроинсталациони прибори.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).

(постери)

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези
електроинсталационих прибора.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Електрификација – подухват XX века.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.
Вештина руковања алатом и прибором.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 21/22.

Школска година:

Наставна тема

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ

Наставна јединица

САСТАВЉАЊЕ СТРУЈНИХ КОЛА
Упознати шта практично представља електрично коло и примену
електричних кола у кућним инсталацијама.

Наставни циљ

Задаци

Упознавање начина коришћења електроинсталационог материјала и
прибора у различитим конструкцијама струјних кола. Ову област
реализовати тако да се оствари логична и функционална целина са
садржајима који су изучавани претходних година, посебно из физике.
Водити рачуна да се ради само са напонима до 24 V. Посебне
могућности пружају адекватни софтвери који омогућавају
конструкцију и симулацију различитих струјних кола у виртуелном
облику. Указивати на могуће нежељене последице дејства струје,
начину заштите од струјног удара и пружање прве помоћи.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из ТИО и физике о
струјним колима преко питања:
Да ли знате шта представља струјно електрично коло?
Наведите неке примере коришћења струјних кола у домаћинству.

Главни
део
70 мин.

Истаћи састав струјних кола: извор, прекидач и потрошач. На принципу струјних кола
заснована су струјна кола кућних електричних инсталација. Приказати начин
прикључења кућних инсталација на нисконапонску електро мрежу (ваздушно и
подземно). Указати на могућност коришћења електричних кола користећи различите
мреже:
– монофазна,
– трофазна.
Приказати електрична кола у кућним инсталацијама:
– електрично коло сијалице са: једнополним прекидачем, серијским прекидачем,
наизменичним прекидачем,
– електрично коло (инсталација) прикључница,
– електрично коло звонца,
– електрично коло прикључка решоа.
Реализовати вежбе – Електрична кола кућних инсталација преко модела редно и
паралелно везаних потрошача.

Из констукторских материјала указати на електоринсталационе материјале за
формирање струјних кола. Реализовати струјно: коло напајање, прекидач сијалица и
демонстрирати са ученицима, коришћење инсталационих електричних материјала.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – комплетирано практично знање о електричним колима и
део
10 мин. упознавање основних кућних инсталација.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ
САСТАВЉАЊЕ СТРУЈНИХ КОЛА
Електрична кола
– монофазна,
– трофазна.
Електрична кола у кућним инсталацијама:
Електрично коло сијалице са:
– једнополним прекидачем,
– серијским прекидачем,
– наизменичним прекидачем.
Електрично коло (инсталација) прикључница,
Електрично коло звонца,
Електрично коло прикључка решоа.
Вежба 2.3. Електрична кола.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС)..
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).

(постери)

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези кућних инсталација.
Садржаји са ученичких DVD-а у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи и клоности ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.
Вештина руковања алатом и прибором.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 23/24.

Школска година:

Наставна тема

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ

Наставна јединица

ПЛАН И ПОСТАВЉАЊЕ КУЋНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Упознати основне за план и постављање кућних електричних
инсталација.

Наставни циљ

Задаци

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Упознавање примене електроинсталационог материјала и прибора у
различитим конструкцијама кућних инсталација и пројектовања плана
електричних кућних инсталација. Ову област реализовати тако да се
оствари логична и функционална целина са садржајима који су
изучавани претходо. У вежбама водити рачуна да се ради само са
напонима до 24 V. Посебне могућности пружају адекватни софтвери
који омогућавају конструкцију и симулацију различитих струјних кола
у виртуелном облику плана кућних инсталација. Увек упозоравати на
опасности и заштита од струјног удара, начину заштите од струјног
удара и пружање прве помоћи.
Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из кућних инсталација са посебним освртом
на комплетирање плана, преко питања:
Које врсте кућних инсталација познајете?
Да ли знате на основу чега се изводе кућне инсталације за стан, или стамбену зграду?

Главни
део
70 мин.

Са констатацијом да за реализацију кућних инсталација стана, или станбене зграде
неопходно је имати план за постављање кућне електричне инсталације. То подразумева
да планом треба предвидети више параметара за њену реализацију:
– која је врста кућних инсталација: монофазна (са једном фазом и нулом), или трофазна
(са три фазе и нулом),
– који се корисници планирају, тј. које прикључке треба планирати у мрежи (сијалице,
утичнице за прикључивање апарата и др.),
– који се прикључци морају уземљити ради обезбеђења против струјног удара,
– предвидети прикључни орман са бројилом, осигурачима за напајање и осигурачима
струјних кола потрошача итд.
Шема у палну може бити приказана као једнополна, двополна, на грађевинској основи
стана итд.
Уколико постоји школска макета кућних инсталација пожељно је на њој демонстрирати
струјана кола, или коришћењем аудиовизуелних средстава.

Реализовати вежбу – План кућних инсталација.
Из констукторских материјала израдити неко струјно коло кућних инсталација.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – шта треба да садржи и зашто је неопходно имати план кућне
део
10 мин. инсталације.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПЛАН И ПОСТАВЉАЊЕ КУЋНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Врсте кућних инсталација:
– монофазна,
– трофазна.
Шема инсталација у стану.
Вежба 2.4. Кућне инсталације (план).
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у
радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).

(постери)

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези плана
електричних инсталација.
Садржаји са ученичких DVD-а у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Електрификација – подухват XX века.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.
Вештина руковања алатом и прибором.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 25/26.

Школска година:

Наставна тема

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ

Наставна јединица

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД УДАРА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ
Упознати које опасности вребају и основне мере заштите од удара
електричне струје. Како указати помоћ настрадалом од удара
електричне струје.

Наставни циљ

Задаци

Упознавање електроинсталационог материјала и прибора применом у
различитим конструкцијама струјних кола, указати на опасности и
заштиту од струјног удара. Упознати ученике са могућим нежељеним
последицама дејства струје, начином заштите од струјног удара и
пружање прве помоћи.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из електротехничких материјала и кућних
инсталација указујући, прво, на повољности које се при том постижу, а затим на
недостатке који могу проистећи неправилним руковањем и коришћењем апарата, преко
питања:
Шта омогућавају кућне електричне инсталације?
Да ли знате да струја може бити опасна и када?

Главни
део
70 мин.

Закључујући да електрична струја обезбеђује да се, преко прикључница у кућним
инсталацијама, обезбеђује најједноставније напајање енергијом електричних апарата за
одређене снаге. Да је тако коришћена енергија врло погодна и рационална. Има низ
предности.
Међутим, има значајан недостатак, јер представља опасноаст по човека због
могућности струјног удара који може изазвати смрт.
Зато је неопходно знати шта преставља струјни удар, када настаје и које су то
опасности које вребају струјним ударом?
У принципу струјни удар може настати када се човек (или било које живо биће) нађе у
затвореном колу наизменичне електричне струје напона већег од 50 V, или додиром
проводника или апарата под напоном затвори коло електричне струје. Тада при протоку
струје кроз живи организам због високих напона (а у кућним инсталацијама је напон
220, или 380 V) и фреквенције од 50 Hz организам отказује (изазива се шок срца, ћелија
живог организма).
Детаљно разрадити са ученицима околности под којима је електрична струја узрок
несреће преме шеми дате у уџбенику ТИО8: при укључењу апарата, коришћењу
вишеструких разводника итд.

Како се заштитити од електричне струје?
Обавезном превентивом против удара електричне струје која се састоји од:
– избегавања свих околности под којима може доћи до струјног удара,
– да кућишта свих електричних апарата и уређаја буду уземљени како би се, уколико
дође до нежељеног стављања апарата под напон да преко уземљења дође до
успостављања заштитног струјног кола мањег отпора те тиме не дође до затварања
струјног кола преко живог организма,
– пожељно је да човек буде изолован од струјног кола (преко изолационе обуће и сл.).
Користећи испитивач фаза, или унимер, може се проверити да ли је кућиште неког
апарата под напоном и тако превентивно избећи инцидент. Али не треба се у то много
уздати због могућности рзличитих пропуста. Зато је потребно мерење и контролу
напона проверити на више начина.
Ученике обучити на указивање прве помоћи настрадалом од електричне струје.
Реализовати вежбу – Испитивање исправности електричних инсталација.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
део
глобална постигнућа – које су опасности имере заштите од удара електричне струје.
10 мин.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД УДАРА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ
Опасности од електричнре струје
Заштита од електричне струје
Превентива против удара електричне струје
Уземљење
Указивање прве помоћи настрадалом од електричне струје
Вежба 2.5. Испитивање исправности електричних инсталација.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези мера заштите
од електричног удара.
Садржаји са ученичких DVD-a у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Превентивне мере против удара електричне струје.
Посебни елементи за оцењивање
Разумевање нових појмова.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 27/28.

Школска година:

Наставна тема
Наставна јединица

Наставни циљ

Задаци

Кључни и нови стручни
појмови и речи
Тип наставног часа
Наставни облици
Наставне методе
Наставна средства
Корелација са другим
предметима и областима

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ
ТРАНСФОРМАЦИЈА РАЗНИХ ОБЛИКА ЕНЕРГИЈА У
ЕЛЕКТРИЧНУ
Упознати магнетику и електрицитет у практичном смислу, као основу
електричне енергије. Да ученици сазнају начине практичних мерења у
електротехници, о трансформацији разних облика енергије у
електричну, шта чини електроенергетски систем и предности
електричне у односу на друге енергије.
Електричне машине и уређаји – као област треба реализовати у тесној
корелацији са наставним садржајима физике, посебно са аспекта
закона електротехнике на којима су засновани разни уређаји на
електротермичком или електромагнетном дејству електричне струје.
Тежиште реализације је на производњи, трансформацији и преносу
електричне енергије. Део садржаја треба посветити алтернативним
изворима електричне енергије кад год је то могуће.
Упознати основу електричне енерије – магнетизам и електрицитет, као
и јединице и мерење електрицитета. Упознати како се природно
акумулирана енергија трансформационим процесима доводи у облик
погодан за коришћење и у електричну енергију.
Упознати применљивост коришћења електричне енергије као и њене
предности над осталим видовима енергије.
Упознати у чему се састоји електроенергетски систем.
Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.
Обрада, вежбање.
Фронтални, групни.
Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.
Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.
Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из ТИО са нагласком о
енергији преко питања:
Које сте врсте енергије до сада упознали (хидро, топлотна ...)?
Да ли знате који облик енергије користи ваш кућни штедњак?
Да ли сте чули да постоји „најчистији облик енергије”, која је то енергија?

Главни
део
70 мин.

Уз, вероватни, одговор да се ради о електричној енергији направити увод коришћења
електричне енергије са упоређењем са другим врстама енергије и верификацији њених
значајних предности у коришћењу.
Повезивањем са познатим појмовима из физике о магнетизму (да магнетне силе
привлаче метале) и електрицитету (да померањем магнета – променом магнетног поља
кроз проводнике тече струја) који представљају основ за производњу и коришћење
електричне енергије реализовати увод. Наравно не треба заборавити ни принципе на
којима је засновано коришћење електричне енергије, а то је на магнетном обртном
пољу примењеног код мотора, термичким својствима материјала при протоку
електричне струје, као и електромагнету.
Да би смо добили потребан облик енергије за коришћење неопходно је извршити

претварање разних облика природне енергија (воде, ветра, сунца, био гаса, гео паре,
угља, гаса, нафте, урана) у механичку, а затим преко генератора у електричну, или у
топлотну енергију паре, механичку енергију турбине а затим, опет, преко генератора у
електричну енергију.
Подвући предности електирчне енергије над осталим врстама (али и недостатке).
Приказати састав, демонстрационо, и структуру електроенергетског система.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – упозната нова врста енергије, електрична са могућношћу
део
10 мин. коришћења.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ
ТРАНСФОРМАЦИЈА РАЗНИХ ОБЛИКА ЕНЕРГИЈА У ЕЛЕКТРИЧНУ
Магнетизам и електрицитет.
Електрицитет и електрична енергија.
Мерење електрицитета.
Трансформација разних облика енергија у електричну.
Предности електричне у односу на друге енергије.
Електроенергетски систем:
– електране,
– преносна електрична мрежа,
– нисконапонска мрежа,
– потрошачи (фабрике, домаћинства).
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).

(постери)

Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови о електричној енергији.
Садржаји са ученичких DVD-a у вези теме (ако их има).
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.
Разумевање нових појмова.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 29/30.

Школска година:

Наставна тема

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

Наставна јединица

ПРОИЗВОДЊА, ТРАНСФОРМАЦИЈА, ПРЕНОС И РАЦИОНАЛНО
КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Наставни циљ

Да ученици сазнају како се производи, како и зашто се трансформише
и како се преноси до потрошача електрична енергија.

Задаци

Тежиште реализације је на производњи, трансформацији и преносу
електричне енергије. У вези производње електричне енергије
обухватити све могућности од хидроелектрана, термоелектрана и
нуклеарних електрана до алтернативне призводње. Представити како
се електрична енергија користи, тј. да је потребно далеководима је
допремити до потрошача. Да би се тај процес остварио са што мањим
губицима неопходно је вршити трансформацију електричне енергије у
смислу нивоа напона. Цео тај систем производње, трансформације и
коришћења електричне енергије, представља електроенергетски
систем који треба детаљније упознати. Упознати применљивост
коришћења електричне енергије као и њене предности над осталим
видовима енергије. Посебна пажња треба да буде у вези рационалног
коришћења електричне енергије.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво са претходног часа о електричној енергији
преко питања:
У којим облицима се енергија налази у природи?
Зашто и како се трансформише природна енергија у друге облике?
Како се и зашто природна енергија трансформише у електричну?

Главни
део
70 мин.

Уз констатацију да је електрична енергија један од најчистијих видова енергија, али
која у неким случајевима може бити скупа и нерационална, када се енергија користи у
другом облику (нпр. код грејања). Значајно је познавати како се производи и допрема до
потрошача електрична енергија.
Упознати ученике, глобално, како се производи електрична енрегија, тј. упознати:
– хидроелектране,
– термоелектране,
– нуклеарне електране.

Да би се енергија допрмила до потрошача потребно је извршити трансформацију и
пренос електричне енергије, па треба упознати, принципијелно, следеће:
– далеководе и изолаторе,
– трансформаторе и трафо станице,
– електричну мрежу,
– електроенергетски систем.
Посебан значај треба дати примени и рационалном коришћењу електричне енергије, јер
је у природи има у ограниченом обиму.
Реализовати вежбу – Производња, трансформација и рационално коришћење
електричне енергије.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – упознати начини и системи за производњу, трансформацију и
део
10 мин. пренос електричне енергије и неопходност њеног рационалног коришћења.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ
ПРОИЗВОДЊА, ТРАНСФОРМАЦИЈА, ПРЕНОС И РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Производња електричне енрегије:
– хидроелектране,
– термоелектране,
– нуклеарне електране.
Трансформација и пренос електричне енергије:
– далеководи и изолатори,
– трансформатори и трафо станице,
– електрична мрежа,
– електроенергетски систем.
Примена и рационално коришћење енергије
Вежба 3.1. Производња, трансформација и рационално коришћење електричне енергије.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови о електричној енергији.
Садржаји са ученичких DVD-a у вези теме (ако их има).
Посетити неки од електроенергетских система.
Посебни елементи за оцењивање
Разумевање нових појмова.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 31/32.

Школска година:

Наставна тема

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

Наставна јединица

ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ У ДОМАЋИНСТВУ

Наставни циљ

Да ученици сазнају начин примене електричне енергије у
електротермичким апаратима у домаћинству.

Задаци

Електричне машине и уређаји у домаћинству – као област треба
реализовати у тесној корелацији са наставним садржајима физике,
посебно са аспекта закона електротехнике на којима су засновани
разни уређаји на електротермичком дејству електричне струје.
Упознавање електротермичких апарата и уређеја у домаћинству
почети од једноставнијих као што су решо, пегла, грејалице, а затим
упознати и сложеније као што су штедњак, пећ, бојлер. Упознати
применљивост коришћења електричне енергије као и њене предности
над осталим видовима енергије.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.
Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из електроенергетике, преко питања:
У којим облицима се користи електрична енергија?
Врло чест облик коришћења електричне енергије је топлотна (а постоје и други облици:
механичка, хемијска, енергија зрачења) која се у домаћинствима користи код
електротермичких апарата.
Упознати принцип рада електротермичких апрата у домаћинству заснованих на грејној
спирали која се због великог отпора спирале греје претварајућу електричну енергију у
топлотну по Џуловом закону. Због потребе великог отпора и издржљивости високих
температура грејне спирале се израђују од специјалних материјала (цекас и кантал).
Дужином жице подешава се потребна снага потрошача и век трајања. Грејне спирале
морају бити правилно упаковане у одређене, најчешће, керамиче електро и топлотне
изолаторе, а топлота се усмерава према потреби.
Упознати електричне апрате најчешће коришћене у домаћинствима (функција, састав,
принцип рада):
– електрична лемилица, грејач за воду,
– елкетрични решо,
– електрични штедњак,
– електричне грејалице и пећи,

– електрична пегла,
– електрични бојлер и др.
Апарате за домаћинство упознати практично: састав, руковање, монтажа и др.
Реализовати вежбу – Електрични грејачи.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – упознати електротермички апарати и уређаји у домаћинству.
део
10 мин.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ У ДОМАЋИНСТВУ
Принцип рада електротермичких апарата
Џулов закон: Q = P t = I2 R t
Материјали спирале: цекас (Cr, Ni, Fe) , кантал (Cr, Fе, Al)
Материјал носача спирале (електро изолациони
и топлотно постојан): керамика, лискун, азбест
Термички апарати за домаћинство:
– електрична лемилица, грејач за воду,
– елекетрични решо,
– електрични штедњак,
– електричне грејалице и пећи,
– електрична пегла,
– електгрични бојлер.
Вежба 3.2. Електрични грејачи.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови о електротермичким апаратима.
Садржаји са ученичких DVD-a у вези теме (ако их има).
Изборни садржаји
По склоности и жељи ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Практичност у вежбама.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 33/34.

Школска година:

Наставна тема

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

Наставна јединица

СВОЈСТВА И ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОМАГНЕТА

Наставни циљ

Упознати магнетику преко сталног и елктро магнета, стварања
магнетног поља и поларитета и примене код машина и апарата.

Задаци

Упрознати принцип електромагнетизма: стални магнет, електромагнет.
Поларитет електромагнета. Природни магнет, магнет планете Земље.
Принцип рада и својства електромагнета. Како се може направити
магнет.
Упознавањем конструкције релеја упознати примену електромагнета и
у другим уређајима који раде на сличном принципу као што је
електрично звонце, дизалица и др. Ту се пре свега мисли на разне
цртеже, шеме, моделе, узорке, пресеке као и на мултимедијалне
презентације.
Примена магнета у мултимедијима, телефонији и др.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из електричних машина, нпр.:
Који начин примене енергије познајете?
На ком принципу раде електротермички апарати и уређаји и који су то апарати?
Да ли знате неке друге апарате који користе друге принципе рада?

Главни
део
70 мин.

Закључити да постоји много електричних машина које користе магнетна својства и ту
спадају:
– електрични уређаји који користе привлачна својства електромагнета и
– електричне машине које користе обртно дејство магнетнохг поља које се
користи било за производњу електричне енергије (генератори) или као
погонске машине (електромотори).
Приказати и демонстрирати магнетна своства електромагнета, састав и функцију.
Примену електромаагнета демонстрирати преко електромагнетне дизалице,
електромагертног релеја, електричног звонца.
Посебно истаћи значај електромагнета код звучника и микрофона.
Реализовати практичне вежбе – Примене електромагнета код електромагнетне дизалице
и релеја, односно звонца.

Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – упознат нов принцип коришћења електричне енергије
део
10 мин. применом електромагнета.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ
СВОЈСТВА И ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОМАГНЕТА
Електромагнет
Електромагнетна дизалица
Електомагнетни релеј
Електрично звонце

Вежба 3.3. Електромагнетна дизалица.
Важба 3.4. Електромагнетни релеј (звонце).
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови о магнетизму.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала у вези магнетизма.
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи и склоности ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.
Вештина руковања алатом и прибором.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 35/36.

Школска година:

Наставна тема

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

Наставна јединица

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

Наставни циљ

Упознати примену магнетике код електричних машина: генератора,
електромотора и трансформатора значајног за трансформацију и
пренос електричне енергије.

Задаци

Електричне машине и уређаји – као област треба реализовати у тесној
корелацији са наставним садржајима физике, посебно са аспекта
закона електротехнике на којима су засновани разни уређаји на
електротермичком или електромагнетном дејству електричне струје.
Упознавање електричних машина (генератор, електромотор) и њихове
примене код аутомобила и апарата за домаћинство захтева
одговарајуће техничке услове за реализацију. Ту се пре свега мисли на
разне цртеже, шеме, моделе, узорке, пресеке као и на мултимедијалне
презентације.
У индивидуалном прилазу омогућити нивелацију општеобразовних
информатичких знања и компетенција. Групним радом ученика
развијати организационе способности код ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из магнетике и примене магнета, нпр.:
Шта је мегнет?
Шта је електромагнет и који су његови основни параметри?
Коју примену електромагнета познајеш?

Главни
део
70 мин.

Највећа примена магнета догодила се код генератора и електромотора. Ту се у
принципу користи променљивост електромагнетног поља које изазива кретање
проводника (намотаја-котви) у електромагнетном пољу, или обрнуто кретањем
проводника (намотаја-котви) производи се електрична енергија. Упознати да постоје
електричне машине:
– за једносмерну струју,
– за наизменичну струју.
У електранама се користе генератори у којима се производи електрична енергија. Ту се
механичка енергија преко турбина користи за остваривање ротације намотаја – ротора,
који својим кретањем изазива протицање електричне струје у статору (непокретном
делу генератора). Демонстрацијом објаснити рад генератора, односно електромотора

користећи шеме, симулацију и практичан модел.
Упознати примену електричних машина који престављају погон свх динамичких
електричних машина.
Реализовати практичну вежбу – Електромортор/генератор.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – упознат нов принцип коришћења електромагнета применом
део
10 мин. обртног електромагнетног поља, примена код генератора и електромотора.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
Електричне машине:
– за једносмерну струју,
– за наизменичну струју.
Генератор једносмерне струје
Електромотор једносмерне струје
Генератор наизменичне струје
Електромотор наизменичне струје:
– колекторски,
– асинхрони (индукциони) и
– синхрони.
Примена електричних машина
Вежба 3.5. Електромотор / генератор.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови – генератори и електромотори.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала у вези геенератора и електромотора.
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи и склоности ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Практичност у вежбама.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 37/38.

Школска година:

Наставна тема

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

Наставна јединица

ПРИМЕНА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

Наставни циљ

Указати на велику примену електричних машина у индустрији,
саобраћају и домаћинству.

Задаци

Електричне машине и уређаји – као област треба реализовати у тесној
корелацији са наставним садржајима физике, посебно са аспекта
закона електротехнике на којима су засновани разни уређаји на
електротермичком или електромагнетном дејству електричне струје.
Тежиште реализације је на примени електродинамичких електричних
машина, на примеру примене електричних машина и инсталација код
аутомобила.
Упознати применљивост коришћења електричне енергије као и њене
предности над осталим видовима енергије.
У индивидуалном прилазу омогућити нивелацију општеобразовних
информатичких знања и компетенција. Групним радом ученика
развијати организационе способности код ученика..

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из електромотора и генереатора кроз питања:
Који је принцип рада електромотора (генератора)?
Где се примењују генератори?
Која је примена електромотора?

Главни
део
70 мин.

Примена електромотора је изузетно велика при чему електромотор има задатак да
изазове ротационо кретање. Користећи ротационо кретање на излазном вратилу
електромотора преко преносних механизама (спојнице, трансмисије, редуктора, мењача
и др.) остварују се жељена кретања машина. С' обзиром на значај електромотора често
се те машине и уређаји зову електрични. Та примена електромотора за остваривање
механичких кретања врло је присутна код кућних апарата, у саобраћају, али највише у
индустрији.
Често се са потребом остваривања кретања електромоторима, јављају и друге потребе
као што је производња електричне енергије, акумулација електричне енергије, као и
разне инсталације за помоћне приборе светла и сл. Сви ови елементи су присутни код
електричне инсталације аутомобила. Најповољније је коришћење електричних уређаја
на моторним возилима објаснити на моделу (ако постоји у школи), или на шемама и

симулационим моделима. Упознати ученике преко шема са овим проблемом детаљније
обухватајући: добијање и акумулацију електричне енергије, систем за покретање
аутомобилског мотора, уређај за паљење радне смеше, осветљење и сигнализација.
Реализовати вежбу – Примена електричних машина на примеру електро уређаја и
инсталација код возила.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – упозната још једна комплекснија примена генератора и
део
10 мин. електромотора код електричних инсталација аутомобила.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ
ПРИМЕНА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА
Електрични уређаји на моторним возилима:
– добијање и акумулација електричне енергије,
– систем за покретање аутомобилског мотора,
– уређај за паљење радне смеше,
– осветљење и сигнализација.
Вежба 3.6. Апарати за домаћинство.
Вежба 3.7. Електрична инсталација возила.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови о примени електричних машина.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала у вези електричних машина
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи и склоности ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Практичност у вежбама.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 39/40.

Школска година:

Наставна тема

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

Наставна јединица

ЕЛЕКТРИЧНИ КУЋНИ АПАРАТИ

Наставни циљ

Практично упознати основне кућне електричне апрате : принцип рада,
коришћење и одржавање.

Задаци

Електричне машине и уређаји – као област треба реализовати у тесној
корелацији са наставним садржајима физике, посебно са аспекта
закона електротехнике на којима су засновани разни уређаји на
електротермичком или електромагнетном дејству електричне струје.
Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству. Упознати основне
делове и принципе рада електромеханичких (вентилатор, бушилица ..),
електротермичко механичких уређаја у домаћинству (фен за косу,
калорифер, клима уређај...)
Упознати применљивост коришћења електричне енергије као и њене
предности над осталим видовима енергије.
У индивидуалном прилазу омогућити нивелацију општеобразовних
знања и компетенција. Групним радом ученика развијати
организационе способности код ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, практичан рад.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из примене електричних машина преко
питања:
Које електротермичке машине познајете?
Које машине познајете да раде на електромагнетном принципу?
Које електромеханичке машине познајете?
Које се машине користе у електричним кућним апаратима?

Главни
део
70 мин.

Велика је примена електричних компоненти у електричним кућним апаратима (зато се
зову електричне) и користе више принципа рада:
– термички,
– механички,
– комбиновани.
Упознати принцип рада, саставне делове, коришћење и одржавање: машина за прање
рубља, машина за прање судова, клима уређаји и др.
Реализовати вежбу практичним демонстрацијама – Апарати за домаћинство.

Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – упозната нова врста електричних кућних апарата.
део
10 мин.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ
ЕЛЕКТРИЧНИ КУЋНИ АПАРАТИ
Принцип рада:
– термички,
– механички,
– комбиновани.
Машина за прање рубља
Машина за прање судова
Клима уређаји и др.
Вежбе 3.8. Апарати за домаћинство.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови о кућним апаратима.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала у вези електричних машина
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи и склоности ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Практичност у вежбама.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 41/42.

Школска година:

Наставна тема

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

Наставна јединица

УВОД У ЕЛЕКТРОНИКУ

Наставни циљ

Упознати ученике о развоју електронике, њеној примени и значају у
техници а посебно у рачунарству. Глобално објаснити како раде
електронски уређаји (сат, телевизор,...), да ли много троше енергије и
др.

Задаци

Упознати ученике са основама на којима је заснована аналогна
технологија која је на заласку примене и основе дигиталне технологије
која је у све већој примени. Објаснити предности дигиталне
технологије над аналогном.
Детаљније нагласити шта је условило нагли развој електронике у
прошлом веку (развој материјала, специјално полупроводничких
материјала и развој технологија – примени микротехнологија).

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из ТИО са нагласком на
електротехничке апарате, преко питања.
Које сте електричне кућне апарате упознали и да ли знате на ком принципу они
функционишу и у коју техничку област, или групу припадају?
Да ли знате у коју област технике спада ваш мобилни телефон?

Главни
део
70 мин.

Наравно та нова област људске делатности je врло распрострањена, јесте електроника,
а уређаји су електронски. Зашто? Јер су електронске компоненте основ структуре тих
уређаја. Нпр. усисивач је електрични уређај – његов основ чини електромотор и
вентилатор, а мобилни телефон је електронски уређај јер је његов основ електронске
компоненте.
На овај уводни део додати објашњење како ради електронски сат и телевизор.
Затим, идентификовати које су то основне компоненте које се појављују у електронским
уређајима и који је њихов задатак као што су: прекидач, отпорници, кондензатори,
диоде, електронске цеви, транзистори, микрочипови.
Дати преглед основних електронских појмова, основних јединица који се користе у
електроници и начина мерења појединих електронских величина.
Указати на префиксе (множитеље) којима се, често, у електроници изражавају поједине
величине.

Упознати, практично, универзални мерни инструмент, или на симулационим
софтверима упознати могућност коришћења мерних уређаја.
Указати на значај електронских компоненти на развој разних уређаја и прибора, а
посебно на развој рачунарских компоненти и рачунарства уопште.
Спровести вежбу- Основи дигиталне технологије.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – упозната је нова област електорника са свим својим
део
10 мин. конструкционим минијатурама и великим могућностима.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА
УВОД У ЕЛЕКТРОНИКУ
Како раде електронски уређаји
Развој полупроводничких материјала
Микротехнологије
Развој микроелектронике
Да ли електронски уређеји троше много електричне
енергије
Основни појмови и јединице у електроници
Мерења у електроници
Вежба 4.1. Основи дигиталне технологије
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати
и у радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).

(постери)

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из електронике.
Садржаји са ученичких DVD-a у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Развој полупроводничких материјала и микротехниологија – основ микроелектронике.
Садржаји додатних вежби
Према жељи ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Разумевање нових појмова.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 43/44.

Школска година:

Наставна тема

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

Наставна јединица

ПАСИВНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ

Наставни циљ

Упознати ученике о развоју и примени пасивних електронских
компоненти и њиховом значају у техници.

Задаци

Од електронских кола састављени су електронски уређаји у којима се
обављају трансформације сигнала прилагођавајући га потребама,
односно прилагођавању напона или јачине електричне струје. Да би
неки електронски уређај правилно функционисао потребно је напајати
га одређеним напонима и струјом и то се, просто, постиже
коришћењем електронских кола. Електронска кола сачињена су од
електронских компоненти које могу бити пасивне и активне. Упознати
ученике са пасивним електронским компонентама у које се убрајају:
батерије, отпорници, кондензатори, индуктивитети, релеји који
обављају одређене функције при чему важи стална сразмерност између
напона струје и отпора (важи Омов закон U = I R). Објаснити улогу
појединих пасивних електронских компоненти која се своди на
прекидачку функцију и остваривање константних напона и струје.
У индивидуалном прилазу омогућити нивелацију општеобразовних
знања и компетенција. Групним радом ученика развијати
организационе способности код ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из електронике са
питањем:
Од чега се састоје електронска кола?
Да ли знате које се две основне врсте електронских компоненти користи?

Главни
део
70 мин.

Разликују се две врсте електронских компоненти:
– пасивне у које се убрајају: батерије, отпорници, кондензатори, индуктивитети,
релеји који обављају одређене функције при чему важи стална сразмерност
између напона струје и отпора (важи Омов закон ( U = I R ) и
– активне које имају појачавачка својства у које спадају полупроводнички елементи:
диоде, биполарни и ФЕТ транзистори, разни типови инегрисаних кола, тиристори,
фотоелементи и др.

Објаснити детаљније пасивне електронске компоненте: карактеристике, састав, која је
њихова улога у колима и др.
Подсетити се вежбе 2.3 – Отпорници и Кирховљева правила.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – упознат је нови сегмент електорнике, пасивни електронски
део
10 мин. елементи, и њихове основне карактеристике.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА
ПАСИВНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ
Батрије
Отпорници
– серијски и паралелни,
– фотоотпорници,
– термистори.
Кондензатори
Прекидачи
Индуктивитети
Релеји
(Вежба 2.3. Електрична кола - подсетити се вежбе).
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати
и у радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из електронике.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Према склоности и жељи ученика.
Садржаји додатних вежби
Према жељи ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 45/46.

Школска година:

Наставна тема

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

Наставна јединица

АКТИВНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ

Наставни циљ

Упознати ученике о развоју активних електронских компоненти и
њиховој примени и значају у техници, а посебно у рачунарству.

Задаци

Да би неки електронски уређај функционисао потребно је напајати га
одређеним напонима и струјом и то се постиже коришћењем
електронских кола. Електронска кола сачињена су од електронских
компоненти могу бити пасивна и активна. Упознати ученике са
активним електронским компонентама у које се убрајају:
полупроводнички елементи (диоде, биполарни и ФЕТ транзистори,
разни типови инегрисаних кола, тиристори, фотоелементи и др. ).
Објаснити улогу појединих активних електронских компоненти које
имају веће могућности и могу имати појачавајућа своства.
У индивидуалном прилазу омогућити нивелацију општеобразовних
знања и компетенција. Групним радом ученика развијати
организационе способности код ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из из електронике са питањима:

Главни
део
70 мин.

Осим пасивних компоненти значајна је улога компонети које остварују променљивост у
електронском колу, а то су:
– активне електронске компоненте које имају појачивачка својства у које спадају
полупроводнички елементи (диоде, биполарни и ФЕТ транзистори, разни
типови инегрисаних кола, тиристори, фотоелементи и др. ).
Детаљније објаснити практичну улогу и функцију активних електронских компоненти.
Посебно обратити пажњу на демонстрацију практичних вежби које треба реализовати:
Вежба 4.1. Примена обичне и LED диоде,
Вежба 4.2. LED диода као индикатор,
Вежба 4.3. Аутомат градског светла,
Вежба 4.4. Дојављивљч прекида.

Које врсте електронских компоненти познајете?
Које електронске компоненте спадају у пасивне и која је њихова улога?

Указати на значај електронских компоненти на развој разних уређаја и прибора, а
посебно на развој рачунарских компоненти и рачунарства уопште.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – упознат је нови сегмент електорнике, активне електронске,
део
10 мин. компоненте са својим основним карактеристикама.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА
АКТИВНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ
Полупроводничке диоде
Диоде које емитују светлост (LED)
Тиристори
Транзистори
– транзистор као прекидач,
– транзистор као појачавач.
Вежба 4.1. Примена обичне и LED диоде.
Вежба 4.2. LED диода као индикатор.
Вежба 4.3. Аутомат градског светла.
Вежба 4.4. Дојављивљч прекида.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати
и у радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из електронике.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Према склоности и жељи ученика.
Садржаји додатних вежби
Према жељи ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.
Разумевање нових појмова.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 47/48.

Школска година:

Наставна тема

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

Наставна јединица

АКТИВНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ

Наставни циљ

Упознати ученике о развоју активних електронских компоненти и
њиховој примени и значају у техници, а посебно у рачунарству.

Задаци

Да би неки електронски уређај функционисао потребно је напајати га
одређеним напонима и струјом и то се постиже коришћењем
електронских кола. Електронска кола сачињена су од електронских
компоненти које могу бити пасивне и активне. Упознати ученике са
активним електронским компонентама у које се убрајају:
полупроводнички елементи (диоде, биполарни и ФЕТ транзистори,
разни типови инегрисаних кола, тиристори, фотоелементи и др. ).
Објаснити улогу појединих активних електронских компоненти које
имају веће могућности и могу имати појачавајућа своства.
У индивидуалном прилазу омогућити нивелацију општеобразовних
знања и компетенција. Групним радом ученика развијати
организационе способности код ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање експерименти.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из електронике са питањем:
Које врсте електронских компоненти познајете?
Које електронске компоненте спадају у пасивне и која је њихова улога?

Главни
део
70 мин.

Осим пасивних компоненти значајна је улога компонети које остварују променљивост у
електронском колу а то су:
– активне електронске компоненте које имају појачивачка својства у које спадају
полупроводнички елементи: диоде, биполарни и ФЕТ транзистори, разни
типови инегрисаних кола, тиристори, фотоелементи и др.
Детаљније објаснити практичну улогу и функцију активних електронских компоненти.
Посебно обратити пажњу на демонстрацију практичних вежби из логичких кола које
треба реализовати:
Вежба 5.8. Реализација логичког кола „И”,
Вежба 5.9. Реализација логичког кола „ИЛИ”,
Вежба 5.10. Реализација логичког кола „НЕ”.
Указати на значај електронских компоненти на развој разних уређаја и прибора, а
посебно на развој рачунарских компоненти и рачунарства уопште.

Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – упознат је нови сегмент електорнике активне електронске
део
10 мин. компоненте са својим основним карактеристикама, које представљају основу
рачунарства.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА
АКТИВНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ
Инегрисана кола
Електронска кола за креирање кашњења
Операциони појачавач на интегралном колу
Инвертујући појачавач
Логичка кола
Логичка кола као бројачи
Вежба 4.5. – 4.11. Примена логичких кола.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати
и у радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из логичких кола.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Према склоности и жељи ученика.
Садржаји додатних вежби
Према жељи ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.
Разумевање основних појмова.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 49/50.

Школска година:

Наставна тема

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

Наставна јединица

ОСНОВНА СТРУКТУРА РАЧУНАРА

Наставни циљ

Упознати ученике о развоју хардвера и софтвера рачунара са
становишта електронике.

Задаци

Упознати ученике са развојем електронских компоненти које чине базу
рачунарске технике. То су логичка кола заснована на полупроводничкој
електроници, посебно на функционисању логичких кола.
Посебно истаћи значај увођење микроелектронике, стварње
минијатурних интегралних кола са огромним бројем (милионима)
мини електронских кола који обезбеђују безбедан и високо квалитетан
рад рачунара, стварње интегралних кола (микрочипова).
У индивидуалном прилазу омогућити нивелацију општеобразовних
знања и компетенција. Групним радом ученика развијати
организационе способности код ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО и Информатике и
рачунарства из петог, шестог, седмог разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из електронских компоненти са посебним
нагласком на интегрална кола и микрочипове, преко питања.
Шта чини структуру интергалних кола?
Логичка кола представљају основу за напредак и развој које технике и области ?

Главни
део
70 мин.

Наравно та нова област људске делатности, која је у новије време врло распрострањена,
је информатика, а односи се на развој информатичких технологија. Како су се из дана у
дан развијале електронске компоненте, стварала све моћнија интегрална кола
(микрочипови са милионима електронских кола) тако се стварао све моћнији
рачунарски систем који у основи представља машина - хардвер и програм који
подржава рад рачунара – софтвер. Развија се основна структура рачунарског система
која се састоји у следећем (основна функција система):
Микрорачунар,
Микропроцесор,
Матична (основна) плоча,
Меморија (RAM, ROM),
Улазна јединица,
Излазна јединица,
Спољне магистрале.

Детаљније практично објаснити основну структуру рачунарског система са становишта
електронике користећи анимације и мултимедије.
Реализовати практичну демонстрациону вежбу – Рачунарске компоненте.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – практично су упознате рачунарске компоненте са становишта
део
10 мин. електронике.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА
ОСНОВНА СТРУКТУРА РАЧУНАРА
Рачунарски систем:
– хардвер,
– софтвер (системски, апликативни).
Микрорачунар
Микропроцесор
Матична (основна) плоча
Меморија (RAM, ROM)
Улазна јединица
Излазна јединица
Спољне магистрале
Вежба 4.12. Рачунарске компоненте.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати
и у радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из рачунарства.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи ученика.
Садржаји додатних вежби
Према жељи ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 51/52.

Школска година:

Наставна тема

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

Наставна јединица

ДИГИТАЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Наставни циљ

Упознати ученике како је развој дигиталне електронике утицао на
обраду сигнала, и развој нових дигиталних телекомуникационих
система (GPS, мобилна телефонија, интернет и каболвска телевизија).

Задаци

Упознати ученике са основама дигиталне електронике у обради
сигнала, дигитализацији аналогних сигнала који се користе у
телекомуникацијама, појам модулације и демодулације сигнала.
Упознати ученике са новим трендовима увођења електронских уређаја
у домаћинства – прелазак аналогне на дигиталну технику,
телекомуникације и аудиовизуелна средства (радио и ТВ), развој
мобилне телефоније, GPS система, интернета и кабловске телевизије.
У индивидуалном прилазу омогућити нивелацију општеобразовних
знања и компетенција ученика. Групним радом ученика развијати
организационе способности код ученика.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из дигиталне електронике и рачунарства са
нагласком могућности примене у телекомуникацијама , преко питања.
Које електронске компоненте познајете?
Шта представља електронски основ рачунара?
Да ли знате како функционише ваш мобилни телефон?

Главни
део
70 мин.

На бази дигиталних електронских компоненти чипова и рачунарства, још једна област
људске делатности је променила свет: дигиталне телекомуникације. Како су се
развијале електронске компоненте и рачунарство, стварала све моћнија интегрална кола
(микрочипови са милионима електронских кола) стврала се све приступачнија
могућност примене дигиталне електронике у телекомуникацијама.
Данас се увелико користе развијени нови дигитални телекомуникациони системи као
што су:
Систем за одређиваwе позиције (GPS),
Mобилна телефонија,
Интернет и
Каболвска телевизија.

Детаљније објаснити како раде ови дигитални телекомуникациони системи.
Реализовати радну вежбу – руковање и одржавање телекомуникационих
(аудиовезуелних) средстава.
Указати на значај развоја електронских компоненти и рачунарства и њиховог даљег
утицаја на рзвој дигиталних телекомуникационих система.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су остварена нова
глобална постигнућа – упозната је нова област, дигитални телекомуникациони
део
10 мин. системи.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако је
потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА
ДИГИТАЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Систем за одређиваwе позиције (GPS),
Mобилна телефонија,
Интернет и
Каболвска телевизија.
Вежба 4.6 Руковање и одржавање телекомуникационим
и аудиовизуелним средствима.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати
и у радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из
дигиталних телекомуникација.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Развој дигиталних телекомуникација.
Садржаји додатних вежби
Према жељи ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 53/54.

Школска година:

Наставна тема
Наставна јединица
Наставни циљ

Задаци

Кључни и нови стручни
појмови и речи
Тип наставног часа
Наставни облици
Наставне методе
Наставна средства
Корелација са другим
предметима и областима

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ
РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА, Експеримент –
Симулација – Израда модела
Користећи алгоритам „од идеје до реализације” познатог из
претходних разреда разрадити и реализовати своју идеју у групи, или
индивидуално.
У складу са интенцијама документа „Европске димензије у
образовању” у којој се наводи „Циљ основне школе је да обезбеди
ученицима основу за наредне нивое образовања, да оспособи ученике
да користе и усмеравају своје искуство из света око себе како би и
даље развијали своје психомоторне вештине..” као и ... „развијање и
коришћење облика рада који омогућава инивидуални прилаз настави
и учењу и, истовремено стварање услова за заједничко учење;
унапређење учења путем открића; подршка пројектном раду у учењу
који се заснива на интердисциплинарним глобалним темама” настава
техничког и информатичког образовања организује се кроз модуле уз
могућност индивидуализације и диференцијације наставе. У
реализацији ове теме оставља се могућност да ученици изразе своје
личне афинитете, способности, интересовања па и пол како би се
определили за неку од понуђених области: Практична израда
електричних кола – експеримент – истраживање, од конструкторског
материјала и симулација коришћењем рачунарског софтвера;
Практични примери управљања помоћу рачунара; моделовање
електричних машина и уређаја, аутоматских система и робота. Исто
тако могуће је изабрати интензивнији рад за обраду текста, података,
табела, графика и анимације, припрема презантација.
Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.
Обрада, вежбање експерименти.
Фронтални, групни.
Вербална, демонстрациона, МУПИ.
Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.
Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
15 мин.

Садржај рада
Питањима треба обновити како се ствара нова конструкција по алгоритму „од идеје до
реализације”?
Као увод у радни део часа потребно је демонстрирати планиране вежбе које су започете
на предавањима, а овде их треба завршити, односно поновити ради подсећања, што
треба да изведе неко од ученика, или евентуално наставник. Реализовати вежбе кућних
инсталација.
Упознати ученике са новим начином рада при изради модела по сопственој идеји.
Кроз разговор са ученицима потребно је, по радним групама ученика, определити се
шта ће која група да конструише. Пожељно је да буду што разноврснији модели.
Изабрани модели, глобално, треба да буду што једноставнији и да увек имају, пре свега,
одређену функционалност, али треба да задовоље и низ других захтева.
Ученици се могу определити за групе и накнадно.

Главни
део
65 мин.

Ученици самостално раде на свом пројекту у групама користећи сва расположива
средства, посебно ученичке и одељенске конструкторе, а могу додати и друге
материјале. Одређује се менаџер групе који ће вршити комплетну организацију израде
пројекта и модела и комуницирати са наставником.
Наставник врши координацију рада група, помаже им у одређеним ситуацијама, а ако
треба решава реализацију неких сложенијих технолошких операција.
Завршни Врши се кратка анализа резултата рада за сваку групу и постављју се проблемски
задаци и даје решење (реферише менаџер групе, или кога он одреди).
део
10 мин. За рад код куће одређују се конкретни задаци који су у вези набавке материјала или
неки други.
Најава следећег часа је да се рад на пројекту наставља и да се треба за то припремити,
као и припремити потребне материјале.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ
РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА
Експеримент – Симулација – Израда модела
Алгоритам „од идеје до реализације”
Конструкторски електро материјали
Конструкторски електронски материјали
Коришћење опреме и мерног прибора
Симулација електричних и електронских кола
Демонстрација конкретних вежби
Вежба 5.1. Електрично коло кућне инсталације са прекидачем.
Вежба 5. 0. Реализација сопственог пројекта.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези избора модела.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.techedu.com/pintar.asp, http://www.techedu.com/Pintar_01101.asp
http://www.zisman.ca/files/VLabs_Electricity_Setup.zip
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203432
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи и склоности ученика.
Садржаји додатних вежби
Према жељи и склоности ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Исправност израђеног модела, функционалност, облик, применљивост.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 55/56.

Школска година:

Наставна тема

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА: Експеримент –
Симулација – Израда модела

Наставни циљ

Циљ је да ученици реализују сопствену идеју по алгоритму фазе
конструисања и моделовања „од идеје до реализације конструкције”.

Задаци

Потребно је реализовати модуле (целине), углавном у групном раду,
засноване на примени конструкторских елемената и самосталној
изради неких делова конструкције на основу пројекта који ће се
сачинити. Ученици се могу определити по сопственом избору за
различите модуле: практична израда електричних кола – експеримент
– истраживање, од конструкторског материјала и симулација
коришћењем рачунарског софтвера; практични примери управљања
помоћу рачунара; моделовање електричних машина и уређаја,
аутоматских система и робота. Исто тако могуће је изабрати
интензивнији рад за обраду текста, података, табела, графика и
анимације, припрема презантација. Реализацијом модула остварује се
диференцијација и индивидуализација ученика. Ученици приступају
реализацији модула израдом пројекта који садржи алгоритам од идеје
до реализације и конкретна решења за поједине сегменте.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
20 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања и разговор са ученицима потребно је, по радним групама
ученика, контролисати рад и напредак група. Пожељно је да буду што разноврснији
модели.
Изабрани модели, глобално, треба да буду што једноставнији и да увек имају, пре свега,
одређену функционалност, али треба да задовоље и низ других захтева.
Демонстрира се алгоритам: Моделирање струјних кола.

Главни
део
60 мин.

Ученици самостално раде на свом пројекту у групама користећи сва расположива
средства, посебно ученичке и одељенске конструкторе, а могу додати и друге
материјале. Менаџер групе врши комплетну организацију израде пројекта и модела и
комуницира са наставником.
Наставник врши координацију рада група, помаже им у одређеним ситуацијама, а ако
треба решава реализацију неких сложенијих технолошких операција.

Завршни Врши се кратка анализа резултата рада за сваку групу и постављју се проблемски
задаци и даје решење (реферише менаџер групе, или кога он одреди).
део
10 мин. За рад код куће одређују се конкретни задаци који су у вези набавке материјала или
неки други.
Најава следећег часа је да се рад на пројекту наставља и да се треба за то припремити,
као и припремити потребне материјале.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ
РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА:
Експеримент – Симулација – Израда модела
Алгоритам: „Моделирање струјних и електронских кола”
Демонстрација вежби: Моделирање струјних кола
Вежба 5.1. Електрично коло кућне инсталације
са прекидачем.
Вежба 5. 0. Реализација сопственог пројекта
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).

(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези избора модела.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.techedu.com/pintar.asp, http://www.techedu.com/Pintar_01101.asp
http://www.zisman.ca/files/VLabs_Electricity_Setup.zip
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203432
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи и склоности ученика.
Садржаји додатних вежби
Према жељи и склоности ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Исправност израђеног модела, функционалност, облик, применљивост.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 57/58.

Школска година:

Наставна тема

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА: Експеримент –
Симулација – Израда модела

Наставни циљ

Циљ је да ученици реализују сопствену идеју по алгоритму фазе
конструисања и моделовања „од идеје до реализације конструкције”.

Задаци

Потребно је реализовати модуле (целине), углавном у групном раду,
засноване на примени конструкторских елемената и самосталној
изради неких делова конструкције на основу пројекта који ће се
сачинити. Ученици се могу определити по сопственом избору за
различите модуле: практична израда електричних кола – експеримент
– истраживање, од конструкторског материјала и симулација
коришћењем рачунарског софтвера; практични примери управљања
помоћу рачунара; моделовање електричних машина и уређаја,
аутоматских система и робота. Исто тако могуће је изабрати
интензивнији рад за обраду текста, података, табела, графика и
анимације, припрема презантација. Реализацијом модула остварује се
диференцијација и индивидуализација ученика. Ученици приступају
реализацији модула израдом пројекта који садржи алгоритам од идеје
до реализације и конкретна решења за поједине сегменте.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
20 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања и разговор са ученицима потребно је, по радним групама
ученика, контролисати рад и напредак група. Пожељно је да буду што разноврснији
модели.
Изабрани модели, глобално, треба да буду што једноставнији и да увек имају, пре свега,
одређену функционалност, али треба да задовоље и низ других захтева.
Демонстрирати вежбе: Примена диода у електронским колима

Главни
део
60 мин.

Ученици самостално раде на свом пројекту у групама користећи сва расположива
средства, посебно ученичке и одељенске конструкторе, а могу додати и друге
материјале. Менаџер групе врши комплетну организацију израде пројекта и модела и
комуницира са наставником.
Наставник врши координацију рада група, помаже им у одређеним ситуацијама, а ако
треба решава реализацију неких сложенијих технолошких операција.

Завршни Врши се кратка анализа резултата рада за сваку групу и постављју се проблемски
задаци и даје решење (реферише менаџер групе, или кога он одреди).
део
10 мин. За рад код куће одређују се конкретни задаци који су у вези набавке материјала или
неки други.
Најава следећег часа је да се рад на пројекту наставља и да се треба за то припремити,
као и припремити потребне материјале.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ
РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА:
Експеримент – Симулација – Израда модела
Алгоритам: „Моделирање струјних и електронских кола”
Демонстрација вежби: Примена диода у електронским колима:
Вежба 5.2. Испитивање карактеристика LED диоде.
Вежба 5.3. Примена обичне (исправљачке) и LED диоде.
Вежба 5. 0. Реализација сопственог пројекта.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).

(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези избора модела.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.techedu.com/pintar.asp, http://www.techedu.com/Pintar_01101.asp
http://www.zisman.ca/files/VLabs_Electricity_Setup.zip
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203432
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи и склоности ученика.
Садржаји додатних вежби
Према жељи и склоности ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Исправност израђеног модела, функционалност, облик, применљивост.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 59/60.

Школска година:

Наставна тема

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА: Експеримент –
Симулација – Израда модела

Наставни циљ

Циљ је да ученици реализују сопствену идеју по алгоритму фазе
конструисања и моделовања „од идеје до реализације конструкције”.

Задаци

Потребно је реализовати модуле (целине), углавном у групном раду,
засноване на примени конструкторских елемената и самосталној
изради неких делова конструкције на основу пројекта који ће се
сачинити. Ученици се могу определити по сопственом избору за
различите модуле: практична израда електричних кола – експеримент
– истраживање, од конструкторског материјала и симулација
коришћењем рачунарског софтвера; практични примери управљања
помоћу рачунара; моделовање електричних машина и уређаја,
аутоматских система и робота. Исто тако могуће је изабрати
интензивнији рад за обраду текста, података, табела, графика и
анимације, припрема презантација. Реализацијом модула остварује се
диференцијација и индивидуализација ученика. Ученици приступају
реализацији модула израдом пројекта који садржи алгоритам од идеје
до реализације и конкретна решења за поједине сегменте.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
20 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања и разговор са ученицима потребно је, по радним групама
ученика, контролисати рад и напредак група. Пожељно је да буду што разноврснији
модели.
Изабрани модели, глобално, треба да буду што једноставнији и да увек имају, пре свега,
одређену функционалност, али треба да задовоље и низ других захтева.
Демонстрирати вежбе: Примена трнзистора у електронским колима.

Главни
део
60 мин.

Ученици самостално раде на свом пројекту у групама користећи сва расположива
средства, посебно ученичке и одељенске конструкторе, а могу додати и друге
материјале. Менаџер групе врши комплетну организацију израде пројекта и модела и
комуницира са наставником.
Наставник врши координацију рада група, помаже им у одређеним ситуацијама, а ако
треба решава реализацију неких сложенијих технолошких операција.

Завршни Врши се кратка анализа резултата рада за сваку групу и постављју се проблемски
задаци и даје решење (реферише менаџер групе, или кога он одреди).
део
10 мин. За рад код куће одређују се конкретни задаци који су у вези набавке материјала или
неки други.
Најава следећег часа је да се рад на пројекту наставља и да се треба за то припремити,
као и припремити потребне материјале.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ
РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА:
Експеримент – Симулација – Израда модела
Алгоритам: „Моделирање струјних и електронских кола
Демонстрација вежби: Примена транзистора у електронским
колима
Вежба 5.4. Индикатор позитивног напона батерије („+”).
Вежба 5.5. Индикатор негативног напона батерије („–”).
Вежба 5.6. Индикатор позитивног („+”) и негативног („–”)
напона батерије.
Вежба 5.7. Дојављивач прекида кола.
Вежба 5. 0. Реализација сопственог пројекта.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и
у радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).

(постери)

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези избора модела.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.techedu.com/pintar.asp, http://www.techedu.com/Pintar_01101.asp
http://www.zisman.ca/files/VLabs_Electricity_Setup.zip
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203432
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи и склоности ученика.
Садржаји додатних вежби
Према жељи и склоности ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Исправност израђеног модела, функционалност, облик, применљивост.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 61/62.

Школска година:

Наставна тема

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА: Експеримент –
Симулација – Израда модела

Наставни циљ

Циљ је да ученици реализују сопствену идеју по алгоритму фазе
конструисања и моделовања „од идеје до реализације конструкције”.

Задаци

Потребно је реализовати модуле (целине), углавном у групном раду,
засноване на примени конструкторских елемената и самосталној
изради неких делова конструкције на основу пројекта који ће се
сачинити. Ученици се могу определити по сопственом избору за
различите модуле: практична израда електричних кола – експеримент
– истраживање, од конструкторског материјала и симулација
коришћењем рачунарског софтвера; практични примери управљања
помоћу рачунара; моделовање електричних машина и уређаја,
аутоматских система и робота. Исто тако могуће је изабрати
интензивнији рад за обраду текста, података, табела, графика и
анимације, припрема презантација. Реализацијом модула остварује се
диференцијација и индивидуализација ученика. Ученици приступају
реализацији модула израдом пројекта који садржи алгоритам од идеје
до реализације и конкретна решења за поједине сегменте.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање експерименти.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
20 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања и разговор са ученицима потребно је, по радним групама
ученика, контролисати рад и напредак група. Пожељно је да буду што разноврснији
модели.
Изабрани модели, глобално, треба да буду што једноставнији и да увек имају, пре свега,
одређену функционалност, али треба да задовоље и низ других захтева.
Демонстрација вежби: Примена транзистора у логичким колима

Главни
део
60 мин.

Ученици самостално раде на свом пројекту у групама користећи сва расположива
средства, посебно ученичке и одељенске конструкторе, а могу додати и друге
материјале. Менаџер групе врши комплетну организацију израде пројекта и модела и
комуницира са наставником.
Наставник врши координацију рада група, помаже им у одређеним ситуацијама, а ако
треба решава реализацију неких сложенијих технолошких операција.

Завршни
део
10 мин.

Врши се кратка анализа резултата рада за сваку групу и постављју се проблемски
задаци и даје решење (реферише менаџер групе, или кога он одреди).
За рад код куће одређују се конкретни задаци који су у вези набавке материјала или
неки други.
Најава следећег часа је да се рад на пројекту наставља и да се треба за то припремити,
као и припремити потребне материјале.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ
РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА:
Експеримент – Симулација – Израда модела
Алгоритам: „Моделирање струјних и електронских кола”
Демонстрација вежби: Примена транзистора у логичким колима
Вежба 5.8. Реализација логичког кола „И”,
Вежба 5.9. Реализација логичког кола „ИЛИ”,
Вежба 5.10. Реализација логичког кола „НЕ”,
Вежба 5. 0. Реализација сопственог пројекта.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези избора модела.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.techedu.com/pintar.asp, http://www.techedu.com/Pintar_01101.asp
http://www.zisman.ca/files/VLabs_Electricity_Setup.zip
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203432
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи и склоности ученика.
Садржаји додатних вежби
Према жељи и склоности ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Исправност израђеног модела, функционалност, облик, применљивост.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 63/64.

Школска година:

Наставна тема

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА: Експеримент –
Симулација – Израда модела

Наставни циљ

Циљ је да ученици реализују сопствену идеју по алгоритму фазе
конструисања и моделовања „од идеје до реализације конструкције”.

Задаци

Потребно је реализовати модуле (целине), углавном у групном раду,
засноване на примени конструкторских елемената и самосталној
изради неких делова конструкције на основу пројекта који ће се
сачинити. Ученици се могу определити по сопственом избору за
различите модуле: практична израда електричних кола – експеримент
– истраживање, од конструкторског материјала и симулација
коришћењем рачунарског софтвера; практични примери управљања
помоћу рачунара; моделовање електричних машина и уређаја,
аутоматских система и робота. Исто тако могуће је изабрати
интензивнији рад за обраду текста, података, табела, графика и
анимације, припрема презантација. Реализацијом модула остварује се
диференцијација и индивидуализација ученика. Ученици приступају
реализацији модула израдом пројекта који садржи алгоритам од идеје
до реализације и конкретна решења за поједине сегменте.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање експерименти.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
20 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања и разговор са ученицима потребно је, по радним групама
ученика, контролисати рад и напредак група. Пожељно је да буду што разноврснији
модели.
Изабрани модели, глобално, треба да буду што једноставнији и да увек имају, пре свега,
одређену функционалност, али треба да задовоље и низ других захтева.
Демонстрирати врежбе: Примена IC кола у електронским колима.

Главни
део
60 мин.

Ученици самостално раде на свом пројекту у групама користећи сва расположива
средства, посебно ученичке и одељенске конструкторе, а могу додати и друге
материјале. Менаџер групе врши комплетну организацију израде пројекта и модела и
комуницира са наставником.
Наставник врши координацију рада група, помаже им у одређеним ситуацијама, а ако
треба решава реализацију неких сложенијих технолошких операција.

Завршни Врши се кратка анализа резултата рада за сваку групу и постављју се проблемски
задаци и даје решење (реферише менаџер групе, или кога он одреди).
део
10 мин. За рад код куће одређују се конкретни задаци који су у вези набавке материјала или
неки други.
Најава следећег часа је да се рад на пројекту наставља и да се треба за то припремити,
као и припремити потребне материјале.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ
РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА:
Експеримент – Симулација – Израда модела
Алгоритам: „Моделирање струјних и електронских кола”
Демонстрација вежби: Примена IC кола у електронским колима
Вежба 5.11. Управљање рачунаром:
Интерфејс – кодни индикатори (LED диоде) и релеји,
Вежба 5.12. Управљање рачунаром: Интерфејс – Зујалица,
Вежба 5. 0. Реализација сопственог пројекта.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у
радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези избора модела.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.techedu.com/pintar.asp, http://www.techedu.com/Pintar_01101.asp
http://www.zisman.ca/files/VLabs_Electricity_Setup.zip
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203432
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи и склоности ученика.
Садржаји додатних вежби
Према жељи и склоности ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Исправност израђеног модела, функционалност, облик, применљивост.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 65/66.

Школска година:

Наставна тема

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА: Експеримент –
Симулација – Израда модела

Наставни циљ

Циљ је да ученици реализују сопствену идеју по алгоритму фазе
конструисања и моделовања „од идеје до реализације конструкције”.

Задаци

Потребно је реализовати модуле (целине), углавном у групном раду,
засноване на примени конструкторских елемената и самосталној
изради неких делова конструкције на основу пројекта који ће се
сачинити. Ученици се могу определити по сопственом избору за
различите модуле: практична израда електричних кола – експеримент
– истраживање, од конструкторског материјала и симулација
коришћењем рачунарског софтвера; практични примери управљања
помоћу рачунара; моделовање електричних машина и уређаја,
аутоматских система и робота. Исто тако могуће је изабрати
интензивнији рад за обраду текста, података, табела, графика и
анимације, припрема презантација. Реализацијом модула остварује се
диференцијација и индивидуализација ученика. Ученици приступају
реализацији модула израдом пројекта који садржи алгоритам од идеје
до реализације и конкретна решења за поједине сегменте.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање експерименти.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање
Уводни
део
20 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања и разговор са ученицима потребно је, по радним групама
ученика, контролисати рад и напредак група. Пожељно је да буду што разноврснији
модели.
Изабрани модели, глобално, треба да буду што једноставнији и да увек имају, пре свега,
одређену функционалност, али треба да задовоље и низ других захтева.

Главни
део
60 мин.

Ученици самостално раде на свом пројекту у групама користећи сва расположива
средства, посебно ученичке и одељенске конструкторе, а могу додати и друге
материјале. Менаџер групе врши комплетну организацију израде пројекта и модела и
комуницира са наставником.
Наставник врши координацију рада група, помаже им у одређеним ситуацијама, а ако
треба решава реализацију неких сложенијих технолошких операција.

Завршни
део
10 мин.

Врши се кратка анализа резултата рада за сваку групу и постављју се проблемски
задаци и даје решење (реферише менаџер групе, или кога он одреди). Врше се
прелиминарна оцењивања оних радова који су завршени са анализама.
За рад код куће одређују се конкретни задаци који су у вези набавке материјала или
неки други.
Најава следећег часа је да се рад на пројекту следећег часа звршава и да ће
демонстрацију рада реализовати они који до тада нису то учинили.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ
РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА:
Експеримент – Симулација – Израда модела
Алгоритам: „Моделирање струјних и електронских кола”

Вежба 5.0. Реализација сопственог пројекта.
АНАЛИЗА РЕАЛИЗОВАНОГ ПРОЈЕКТА

Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).

(постери)

Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези избора модела.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.techedu.com/pintar.asp, http://www.techedu.com/Pintar_01101.asp
http://www.zisman.ca/files/VLabs_Electricity_Setup.zip
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203432
Изборни садржаји наставне јединице
Према жељи и склоности ученика.
Садржаји додатних вежби
Према жељи и склоности ученика.
Посебни елементи за оцењивање
Исправност израђеног модела, функционалност, облик, применљивост.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 8. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 67/68.

Школска година:

Наставна тема

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА: Експеримент –
Симулација – Израда модела

Наставни циљ

Циљ је да ученици реализују сопствену идеју по алгоритму фазе
конструисања и моделовања „од идеје до реализације конструкције”.

Задаци

Потребно је реализовати модуле (целине), углавном у групном раду,
засноване на примени конструкторских елемената и самосталној
изради неких делова конструкције на основу пројекта који ће се
сачинити. Ученици се могу определити по сопственом избору за
различите модуле: практична израда електричних кола – експеримент
– истраживање, од конструкторског материјала и симулација
коришћењем рачунарског софтвера; практични примери управљања
помоћу рачунара; моделовање електричних машина и уређаја,
аутоматских система и робота. Исто тако могуће је изабрати
интензивнији рад за обраду текста, података, табела, графика и
анимације, припрема презантација. Реализацијом модула остварује се
диференцијација и индивидуализација ученика. Ученици приступају
реализацији модула израдом пројекта који садржи алгоритам од идеје
до реализације и конкретна решења за поједине сегменте.

Кључни и нови стручни
појмови и речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све забележити у
РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање.

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експерименти, МУПИ.

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски материјали.

Корелација са другим
предметима и областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог, шестог, седмог
разреда и физике.
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
20 мин.

Кроз разговор са ученицима потребно је да се изврши генерална оцена рада свих група
на пројектима, да се анализирају тешкоће на које су наилазили, да се глобално оцени
укупно постигнуће. Ако има елемената може се већ најавити која је група, или рад
најуспешнији. Овај део може да се реализује и на самом крају анализа успешности
реализације пројекта.

Главни
део
60 мин.

Ученици по групама излажу своје радове уз пригодне презентације. Радове излаже
менаџер групе или по договору, неко из групе, а могу да учествују и сви ученици групе.
Код радова се излаже основна идеја, како модел функционише, приказују се разне
карактеристике. Могу се анализирати на које је тешкоће група наилазила у процесу
израде модела.
У анализама, по одобрењу наставника, могу учествовати и ученици из других група.
На крају анализе критичку оцену свог рада треба да саопшти и сама група. Мишљење о
оцени рада могу да изнесу и ученици из других група, али по одобрењу наставника.

Оцену укупну радова одређује и саопштава наставник, кад се проанализирају сви
радови, на крају часова узимајући све у обзир, а посебно оцењујући оригиналност,
функционалност израђеног модела и вештину рада групе или појединаца при изради
модела.
Завршни У завршници часова наставник, вреднујући све елементе за оцену, посебно анализе које
су групе саопштиле, као и на основу праћења рада групе у току израде модела
део
10 мин. саопштава резултате. Потребно је истаћи најмање три најбоља рада са образложењем.
Ако има потребе неки од радова и посебно истаћи, предложити за награде, као и за
учешће на такмичењима из техничког стваралаштва.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ
РЕАЛИЗАЦИЈА СОПСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА:
Експеримент – Симулација – Израда модела

Вежба 5.0. Реализација сопственог пројекта
АНАЛИЗА И ОЦЕНА РАДОВА

Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови.
Садржаји са ученичких DVD-aу вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.techedu.com/pintar.asp, http://www.techedu.com/Pintar_01101.asp
http://www.zisman.ca/files/VLabs_Electricity_Setup.zip
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203432
Изборни садржаји наставне јединице
Нема.
Садржаји додатних вежби
Нема.
Посебни елементи за оцењивање
Исправност израђеног модела, функционалност, облик, применљивост.
Вештина руковања алатом и прибором.
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У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

