
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 

 процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са 

сопственим искуством ради решавања различитих ситуација; 

 препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и 

има критички однос према њима; 

 одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука; 

 комуницира на  конструктиван начин; 

 исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске 

културе; 

 разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне 

судове. 

 

ИСХОДИ  

На крају модула ученик ће 

бити у стању да: 
МОДУЛИ ТЕМЕ  

 разликује успешан од  

неуспешног јавног 

наступа; 

 препознаје говор тела у 

јавним наступима; 

 разматра јавни наступ са 

становишта утицаја који 

говорник жели да 

постигне; 

 препознаје елементе 

манипулације у јавном 

наступу и критички се 

према њима поставља; 

 демонстрира правила 

успешног јавног наступа; 

ЈАВНИ 

НАСТУП 

 

Увод у програм. 

Шта јавни наступ чини успешним? 

Савети за успешан јавни наступ. 

Вербална и невербална комуникација у 

јавним наступима.  

Асертивна комуникација.  

Израз и стил говорника. 

Савремене технике у јавним наступима. 

Ефекат светлости и звука на убедљивост 

наступа.  

Познати говорници данашњице.  

Јавни наступи у медијима. 

Моћ утицаја на слушаоце јавног наступа. 

Манипулација. Мотивациони говорници.  

Конфронтирање, сукоб мишљења, 

заговарање и преговарање у јавним 

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА 

 

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе 

унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних 

образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета 

и  даљи професионални развој.  

  

Разред Први 

Годишњи фонд часова 37 часова  



 наступима. 

Јавни наступи некад и сад. Познати 

говорници у прошлости. 

Дикција, естетика и култура у јавним 

наступима.  

Трема у јавним наступима и начин њеног 

превазилажења. 

 

 критички се односи према 

медијским садржајима, 

разликује чињенице од 

интерпретације; 

 бира  медијске садржаје  

руководећи се њиховим 

квалитетом и сопственим 

потребама; 

 изражава негативан став 

према препознатим  

примерима медијске 

некултуре и злопупотребе  

медија;  

 одговорно креира и шаље 

поруке посредством 

медија; 

 препозна примере 

угрожавања  права  на  

слободу говора и примере 

угрожавања приватности 

људи; 

 разликује  моћи и 

ограничења различитих 

медија; 

 предвиђа даљи развој 

медија, његове предности 

и опасности; 

КРЕАТОРИ 

И 

ПРИМАОЦИ 

МЕДИЈСКИХ 

ПОРУКА 

 

Медији као средство информисања, 

образовања, забаве, ширења културе, 

манипулације. 

Представљање деце и младих у медијима, 

њихова употреба и злоупотреба.  

Медијске поруке. Стереотипи. 

Дискриминација. Лажне вести. 

Манипулација. 

Сензационализам у медијима. 

Угрожавање приватности људи ради 

добијања ексклузивних вести.  Култура и 

некултура у медијима.  

Говор мржње у медијима. 

Слобода говора – употреба и 

злоупотреба, законска регулатива. 

Креирање медијског садржаја. 

Одговорност и моралност.  

Моћ утицаја  и ограничења различитих 

медија.  

Медији – фактор формирања или 

праћења укуса јавности?  

Будућност медија. 

 упореди различите 

вредносне категорије, 

одабере прихватљиву и 

образложи избор; 

 издвоји комерцијалне 

ВРЕДНОСТИ 

Шта означава култура: начин облачења 

људи, обичаје, породични живот, обрасце 

провођења слободног времена, начине 

рада и стварања, религијске обреде? 

Примери друштва/културе: британско, 



садржаје који обликују 

ставове/вредности, 

препозна скривена 

значења и критички их 

испита упоређујући их са 

другим изворима; 

 вреднује културне 

догађаје, самостално из 

одабира и посећује. 

 

 

 

 

 

 

 

немачко, јапанско, латиноамеричко... 

Вредности и вредносни судови(добро – 

лоше; добро – зло; лепо – ружно; свето – 

световно; корисно – штетно; пријатно – 

непријатно; тачно – нетачно; успешно – 

неуспешно; истинито – лажно; пристојно 

– непристојно; уметничко – неуметничко. 

Комерцијални садржаји у различитим 

медијима (рекламе, скривене поруке, 

поруке које су намењене емоцијама, 

пласирање робе, садржаја, стилова 

живота, идеја), скривене поруке у 

свакодневном животу; вредновање 

порука уз помоћ различитих извора. 

Вредности у култури. Кич и шунд, са 

становишта ученика.  

Кључни појмови: јавни наступ, медији и медијске поруке, манипулација, вредности. 

Корелација: српски језик и књижевност, страни језик, латински језик, историја, 

рачунарство и информатика,појединац, група и друштво, уметност и дизајн, образовање 

за одрживи развој.  

 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

 

Изборни програм језик, медији, култура припада групи интердисциплинарних 

програма које ученици могу бирати у првом и другом разреду. Он, као и други изборни 

програми, доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју 

кључних и међупредметних компетенција. Програм доприноси развијању Кључних 

компетенција за целоживотно учење: комуникација на матерњем језику, комуникација на 

страном језику, дигитална компетенције, учење учења, културолошка освешћеност и 

изражавање. Програм доприноси развијању Општих, међупредметних компетенција: 

компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, 

решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву.То се постиже 

на тај начин што ученици путем истраживачког и пројектног рада на модулима остварују 

исходе који су дати на нивоу модула и целог програма. Ослонац за остваривање програма 

представљају опште упутство које се односи на све изборне програме, као и ово, које 

изражава специфичности програма језик, медији, култура.  

Програм се ослања на основношколско знање, али и на ваншколско искуство 

ученика као креатора и примаоца медијских порука.У свом раду наставник се, поред овог 

упутства, руководи општим упутством које се односи на све изборне програме. 



У првом разреду програм се састоји од три обавезна модула који одговарају 

узрасту ученика и пружају велике могућности за истраживачке активности, осмишљавање 

пројеката и практичну примену.  

За све модуле дата је листа тема коју наставник може допунити, јер постоје многи 

аспекти из којих се модули могу проучавати. Ученици, организовани у мање групе, бирају 

којом темом ће се бавити и на који начин. 

Задатак наставника је да подстиче заинтересованост ученика за проблеме медијске 

културе као феномена који се тиче свих људи и утиче на њихов приватни и на 

професионалан живот. Тематика се може посматрати са становишта некад и сад, као и 

кроз димензију локално –глобално. 

После уводних активности, у оквиру сваког модула наставник презентује 

мотивациони материјал/подстицај који ученике треба да заинтересује за модул, а затим 

представља теме најчешће у облику проблемских питања погодних за истраживање. 

Основни метод учења је истраживање и осмишљавање малих пројеката. Теме се истражују  

у групи која треба да има највише пет чланова да би се обезбедило што равномерније 

учешће сваког ученика. Пожељно је да наставник направи атмосферу у којој је 

заинтересованост за тему основни чинилац избора групе. Тако се обезбеђује да се у 

оквиру сваког модула мења структура група а ученицима пружа прилика да сарађују са 

више различитих чланова.  

Приликом одабира истраживачких активности наставник треба да помогне 

ученицима у избору адекватних извора али и техника. Без обзира на избор технике, која је 

делом условљена  избором теме, потребно је ученике усмеравати ка прикупљању података 

из различитих извора. Препоручује се и обилазак институција и организација које се баве 

медијима и културом у  окружењу. 

Поред прикупљања података са релевантних сајтова, прегледа литературе и слично, 

сваку тему могуће је истражити и испитивањем знања,  ставова и  вредности које заступају 

и/или за које се залажу  вршњаци, суграђани, стручњаци за неку област. Из тих разлога 

пре планирања обиласка неке институције, спровођења анкете/интервјуа, разговора са 

стручњацима, ученике је потребно упутити у припрему једноставних питања за одабрану 

тему и унапред осмислити начин обраде података. Ученици могу да припреме и неку 

врсту чек листе коју ће сви користити за праћење и вредновање неког медијског садржаја 

(нпр. представљање новог фудбалског селектора, ТВ дуели о различитим питањима, 

гостовање стручњака идр.) након чега ће упоређивати своја запажања и изводити 

закључке. Група се може определити да уради анализу садржаја неког медија, али пре тога 

треба  да одреди циљ и  начин праћења и да одабере елементе комуникације које ће 

посматрати. Организација истраживачких активности у обради тема као и у креирању 

пројекта препушта се избору ученика.  

Важно је да ученици испланирају истраживање које треба да одговара изабраној 

теми, да буде реално изводљиво и одвија се поступно кроз све потребне кораке. На крају 

истраживања ученици обрађују добијене резултате и припремају презентацију. На тај 

начин свака група упознаје друге групе са начином и резултатима свог рада. Припрема 

презентације је важна јер се на основу ње бира проблем на коме ће се развијати пројекат.У 

зависности од величине групе ради се један или два пројекта. 

Код  дизајнирања пројекта ученицима је потребна помоћ и подршка, пре свега,  у 

смислу избегавања уопштених  и  самим тим, тешко остваривих циљева. Пројекти могу 

бити врло различити. Неки од њих ће бити оријентисани на решавање проблема као што је 



нпр. организација петиције да школа поново омогући рад угашене ученичке радио 

станице, а други ће бити посвећени организовању акције у корист некога или нечега. На 

пример, ученици који су радили истраживање у области електронског насиља и 

констатовали да је пуно ученика било томе изложено, могу осмислити пројект који се 

односи на едуковање ученика у њиховој школи како да се заштите (припрема лифлета, 

представе, постера, предавања, трибине...). Пројекат који се бави рекламама може да има 

за продукт пример пропагадног материјала за изабрани производ у две варијанте: 

некоректно (нетачно, претерано, дискриминативно, стереотипно...) и коректно урађен. 

Такви пројекти имају вредне продукте али постоје и пројекти који их не могу имати јер им 

је циљ детаљније истраживање неке појаве или потврда неке хипотезе. За такве пројекте 

продукт је завршна презентација која би требало да буде доступна на сајту школе. 

Пројекат може бити и анализа познатих говорника у прошлости и идентификација зашто 

су били успешни. Као продукт таквог пројекта може бити изложба која је урађена у 

сарадњи са ученицима који похађају изборни програм уметност и дизајн. У области овог 

изборног програма велике су могућности у креирању пројеката и исказивање 

креативности ученика, и зато не треба спутавати њихове необичне идеје, наравно уколико 

су испоштовани сви потребни кораци пројектног рада.  

 

УВОД У ПРОГРАМ 

С обзиром на природу изборног програма, где сваки ученик јесте и креатор и 

прималац медијских порука, уводне активности  могу бити позивање на њихово лично 

искуство. Те  активности ће послужити не само за увођење  ученика у програм већ и за 

њихово међусобно упознавање, док ће наставнику пружити информације са каквим 

интермедијалним искуствима ученици долазе и какве вредносне ставове имају. 

Могућа питања за вођени разговор су:  

– Колико и на који начин данас комуницирамо у односу на прошлост? 

– Може ли се живети без паметних мобилних телефона и друштвених мрежа? 

– Да ли је неко имао лоше искуство са друштвеним мрежама? 

– Да ли неко има пример где су му медији помогли да реши неки проблем? 

– Како се информишемо? Шта читамо/гледамо/слушамо? 

– Колико верујемо медијима и друштвеним мрежама? 

– Које емисије избегавамо? Због чега? 

– Које рекламе памтимо и због чега? 

– По чему знамо да је нешто култура или некултура? 

Као добар пример „комуникације“ у савременом свету ученицима се може 

предочити експеримент Универзитета у Харварду који је урађен 1998. у којем је волонтер 

тражио уобичајене информације од случајних пролазника. У току експеримента, на 10 

секунди је између волонтера и случајног пролазника прекидан контакт (екипа је, тобоже 

случајно, проносила грађевински материјал између учесника у експерименту што је било 

довољно да се волонтери замене), а затим је разговор настављен. Више од 50% испитаника 

није приметило промену (чак и када би нова особа била потпуно различита по висини, 

боји косе, гласу). Пролазници су, нешто чешће, реаговали на измену пола и расе.Ово је 

пример који показује да људи нису пажљиви у комуникацији. 

Као увод наставник може да користи и вежбу серијска репродукцијакоја брзо и 

лако демонстрира како је свако преношење информација прилика да се порука 



деформише. За ту вежбу потребно је припремити текст од десетак реченица у којима има 

више ликова и догађаја. У групи треба изабрати 6 ученика од којих ће петоро стајати 

испред учионице, а један остаје у њој. Наставник започиње вежбу тако што чита текст 

указујући ученику који је остао у учионици  да га што боље запамти. Даљи ток вежбе је да 

по један ученик улази у учионицу, слуша друга који му препричава текст и преноси 

следећем ученику који га није чуо. На тај начин, пред целом групом, у неколико минута,  

текст ће се шест пута препричавати. На крају, наставник води разговор са ученицима на 

тему шта се десило са оригиналним текстом, у ком правцу су се десиле промене, да ли 

можемо веровати свему што чујемо или прочитамо. 

 

Модул:  ЈАВНИ НАСТУП 

Примери за подстицај 

Прича о Вањи 

„Нека жаба ми стоји у грлу. Тресем се као да имам паркинсона, срце ми удара 

толико јако, као да је добило дугачке руке и лупа ме по глави. Прве реченице не могу да се 

сетим, али се зато подсећам да сам глупа и да не заслужујем прилику коју сам добила. 

Мој текст је изабран и позвана сам са још 30 младих из различитих земаља света да 

презентујем своју идеју. И уместо да уживам бар неко време у осећају задовољства, 

срећа је трајала кратко. Одмах сам почела да сумњам. Ма мора да им је био потребан  

представник Србије па су ме зато позвали, немогуће је да им се заиста свидело оно што 

сам написала, можда се чак није довољно људи пријавило па су позвали мене... Али шта је 

ту је, и да је тако, знала сам да ме чека мој први озбиљнији јавни наступ и то на 

енглеском језику. “ 

Прича о Малали 

Малала Јусуфзаи је пакистанска ученица и активисткиња. Године 2014, као 

седамнаестогодишњакиња, добила је Нобелову награду за мир, чиме је постала најмлађи 

добитник ове награде за било коју област у историји доделе награде. Позната је као 

борац за право на образовање и права жена, посебно у долини Сват, где су Талибани 

забранили девојчицама да похађају школу. Током 2009. године, када јој је било 12 година, 

писала је блог под псеудонимом за Би-Би-Си. Постала је светски позната када је имала 

јавни наступ у Уједињеним нацијама, након покушаја њених сународника да је убију, где је 

одржала говор који никога није оставио равнодушним. 

 

Модул:  КРЕАТОРИ И ПРИМАОЦИ МЕДИЈСКИХ ПОРУКА 

Примери за подстицај 

Познати глумац 

У периоду када је познати глумац и миљеник јавности био озбиљно болестан,  

неколико пута су неки медији и друштвене мреже лажно објављивали да је глумац умро. 

Била је то беспоштедна борба ко ће први јавити ту тужну вест не водећи рачуна да се тиме 

аудиторијум лаже, а породица повређује.   

 

Поплава 



У Обреновцу, када је набујала вода почела  брзо да поплављује место, многи 

грађани су још били у својим домовима. Сви медији и друштвене мреже су почели 

континуирано да дају битне информације о кретању воде и савете како реаговати. Пошто 

је ускоро нестала струја, за многе људе је мобилни телефон био једини извор 

информација. Касније, када је требало организовати помоћ и отклонити последице 

поплаве, волонтери су покретали акције преко друштвених мрежа. Одзив младих је био 

неочекивано велики. Овај догађај може се повезати са изборним програмом образовање за 

одрживи развој (модул Вода): Да ли је било могуће избећи поплаву 2014; да ли би ефекти 

поплаве били мање разорни да су се сви (и грађани) одговорније понашали. 

 

Модул: ВРЕДНОСТИ 

Примери за подстицај 

Врховне вредности 

Према врховној вредности у неком друштву могу се разликовати типови друштава. 

Друштво у којем је врховна вредност слобода је либерално друштво. Где је врховна 

вредност храброст или част обично говоримо о ратничком или витешком друштву. У 

политичком друштву највреднији су моћ и власт.У потрошачком друштву највреднија је 

етикета / робна марка, дакле – новац. (Однос појединца према врховним вредностима, 

однос појединца према вредностима групе.) 

 

Неспоразуми проузроковани културним разликама 

Осим вербалне комуникације, важност невербалне комуникације за међуљудске 

односе може више утицати на друге људе него што ми заиста мислимо. Невербална 

комуникација или комуникација без речи може заменити вербалну комуникацију када 

нисмо сигурни у тачно значење с обзиром на културно порекло прималаца или 

преносилаца невербалне поруке. Од тренутка препознавања па до тренутка растанка, људи 

једни друге проматрају свим својим чулима: чују паузу и интонацију, запажају одећу и 

став, проматрају поглед и напетост лица као и одабир речи и синтаксе (Самовар и др., 

2013). На основу те процене доносе се одлуке хоћемо ли се супротставити или сагласити, 

смејати или заруменети, опустити или одупрети, наставити или прекинути разговор. 

Управо се најважније ознаке поједине културе, друштва и појединаца исказују покретом 

тела, гестом или мимиком. Познавање симбола и знакова других култура увелико нам 

помаже и олакшава комуникацију с другима. Оно што је прихваћено у једној култури као 

позитивно и пожељно, у другој култури може бити поприлично негативно и/или 

увредљиво. 



 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију 

појединца, групе и друштва; 

 уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и 

међузависност између појединаца, група и друштва; 

 препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва; 

 илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње 

негативних друштвених стереотипа; 

 исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање; 

 препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама. 

 

 

ИСХОДИ 

На крају свих модула 

ученик ће бити у стању да: 
МОДУЛИ ТЕМЕ  

 препозна 

мултиперспективност 

приступа програму и 

наведе науке које се баве 

питањима појединца, 

групе, друштва; 

 учествује у доношењу 

правила понашања у 

групи; 

 опише својим речима 

сврху социјалних 

експеримената; 

 критички разматра појаву 

ОД УЗОРА И 

ИДОЛА ДО 

ВОЂА И 

СЛЕДБЕНИКА 

Увод у програм 

Узори, идоли и  идолатрија – слично, а 

различито. 

Може ли се одрасти без узора и идола? 

Чему они служе? 

Узори и идоли данашњих младих људи 

и њихових родитеља – има ли разлике? 

Како се постаје идол?  

Најпознатија масовна еуфорија 60-тих 

година 20. века – битлсоманија. Како је 

до ње дошло? 

Шта вођу чини вођом?  

Вође, узори и идоли у различитим 

областима (политика, војска, спорт, 

ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО 

 

Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика 

за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, 

одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова 

неопходних за конструктивноучешће у различитим ситуацијама својственим савременом 

динамичном друштву. 

 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 37 часова  



узора, идола и вођа и 

њихов утицај на 

појединце, групе, 

друштво;  

 опише на примеру утицај 

медија на формирање 

узора, идола и вођа; 

 идентификује особе, на 

локалном или глобалном 

нивоу, које су биле или су 

сада вође и идоли; 

 процени могући развој 

догађаја у свету имајући у 

виду актуелне светске 

вође; 

 делује проактивно 

штитећи права и интересе 

неког појединца, групе 

или друштва. 

 објасни на примеру  

разлику између 

усамљености и самоће; 

 критички разматра 

проблеме са којима се 

суочавају одбачени 

појединци;  

 повезује процесе 

технологизације света и 

повећане усамљености и 

отуђености људи; 

 препознаје стереотипе и 

предрасуде у примерима 

одбачености; 

 процењује могуће 

последице усамљености, 

одбачености и отуђености 

у животу људи у 

будућности. 

 

 

уметност, наука, техника...) и њихов 

утицај. 

Да ли има вође без следбеника? Како 

вође утичу на следбенике? 

Шта је конформизам, које су његове 

последице и како му се одупрети. 

Какав је утицај медија на стварање 

узора, идола, вођа?  

Вође у прошлости које су промениле 

свет (на боље или нагоре). 

За кога се данас у свету може рећи да 

је вођа? Зашто? 

 

УСАМЉЕНОСТ, 

ОДБАЧЕНОСТ, 

ОТУЂЕНОСТ 

Сам у маси. Велики градови и 

усамљеност. Напуштена села и самоћа 

старих. 

Нове технологије –узрок или решење 

усамљености младих. 

Велики брат и други ријалити 

програми отуђености – зашто имају 

велику гледаност? 

Осамљеност као избор. Испосници и 

самоћа. 

Познати одбачени појединци у 

прошлости – зашто их је друштво 

одбацило? 

Инквцизиција – однос према 

појединцима оптуженим за јерес. 

Галилео Галилеј – одустајање од 

уверења ради заштите од одбачености.  

Расистичка дискриминација – 

одбаченост због боје коже. 

Одбаченост старих, болесних, 

сиромашних и другачијих у 

савременом свету. 

Ејџизам – прихваћена дискриминација.  

Солидарност међу људима и 

прихватање различитости као 

равнотежа одбачености и отуђености. 

 



 

Кључне речи: међузависност,узори, идоли, вође, усамљеност, одбаченост, отуђеност. 

Корелација: историја, српски језик и књижевност, латински језик, страни језик, 

рачунарство и информатика,грађанско васпитање, уметност и дизајн, комуникација и 

медијска култура. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Изборни програм појединац, група и друштво припада групи интердисциплинарних 

програма које ученици могу бирати у првом и другом разреду. Он, као и други изборни 

програми, доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју 

кључних и међупредметних компетенција. Програм доприноси развијању Кључних 

компетенција за целоживотно учење: комуникација на матерњем језику, комуникација на 

страном језику, дигитална компетенције, учење учења, друштвене и грађанске 

компетенције, осећај за иницијативу и предузетништво, културолошка освешћеност и 

изражавање.Програм доприноси развијању Општих, међупредметних компетенција: 

компетенција за целоживотно учење,комуникација, рад са подацима и информацијама, 

решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, 

предузимљивост и оријентација ка предузетништву.То се постиже на тај начин што 

ученици путем истраживачког и пројектног рада на модулима остварују исходе који су 

дати на нивоу модула и целог програма. Ослонац за остваривање програма представљају 

опште упутство које се односи на све изборне програме, као и упутство које изражава 

специфичности програма појединац, група и друштво.  

Програм у првом разреду садржи два модула која одговарају узрасту ученика и 

њиховим интересовањима. Они пружају велике могућности за истраживачке активности и 

осмишљавање пројеката. Заоба су понуђене бројне теме које наставник може допунити 

још неким, јер постоје многи аспекти из којих се модул може посматрати. Избор модула и 

списак тема омогућавају да се сваки модул посматра не само из различитих углова већ и 

из различитих перспектива:временске (некад–данас–сутра) и просторне (локално–

глобално). Очекује се да у таквим околностима највећи проблем у остваривању овог 

програма буденемогућност ученика далако направе избор и определе се за само један 

аспект модула којим ће се бавити.То је, међутим,важан захтев, јер се на тај начин будући 

академски грађани подучавају о томе како изгледа истраживачки поступак, чији први 

корак представља пажљив избор проблема на којем ће се радити.  

Ученици треба да испланирају истраживање које не мора да буде велико и 

сложено, али треба да буде реално изводљиво и да прођу кроз све потребне кораке. Током 

тог рада треба да се упознају са специфичностима истраживања у друштвеним наукама, 

посебно са значајем правилног избора узорка на коме ће се истраживање спровести. У 

истраживачким активностима ученици ће у највећој мери користити стандардне технике 

друштвених наука као што су посматрање, интервјуисање, анкетирање, биографска 

метода, студија случаја, рад на тексту, испитивање ставова, анализа података или 

понашања. Наставник треба да упути ученике како да припреме, уколико им је потребно 

за истраживање,различите чек-листе или једноставне инструменте за испитивање знања, 

ставова, вредности, као и да им помогне у обради  добијених података. (Пример: ученици 



су изабрали шта желе да истражују. Договарају се и одлучују на који начин ће то 

истраживати; припремају, на пример, листу од пет питања за интервју. Деле се у три групе 

од којих ће свака обавити припремљени интервју са одређеним бројем особа из 

различитих циљних група – до 25 година, од 25 до 50 година и преко 50 година. Затим 

обрађују добијене резултате и изводе закључак који показује то да ли постоје узрасне 

разлике по истраживаном питању. Исто истраживање може се се учинити сложенијим 

тако што ће у узорку бити једнак број мушкараца и жена у дефинисаним узрасним 

категоријама,чиме ће се омогућити да се изведе закључак о постојању полних разлика по 

истраживаном питању. Увођењем још неких контролисаних карактеристика у узорку – 

нпр. образовни ниво, добијају се још веће могућности анализе добијених података. На тај 

начин ученици схватају значај промишљања о избору узорка у истраживањима појава у 

друштвеним наукама и могућностима да се из истог истраживања изведе што више 

закључака.) 

Избор на који начин ће ученици реализовати истраживање у великој мери је 

повезан и са избором теме. Ако ученици, на пример, изаберу да се баве темом „Шта вођу 

чини вођом?“, намеће се биографски метод. Ученици могу да направе избор одређеног 

броја вођа из прошлости који су из различитих историјских периода и различитих области 

(државници, војсковође, верске вође, реформатори, револуционари, индустријалци) и да 

подељени у парове ураде анализу основних података из њихових биографија. 

Упоређивањем добијених података ученици могу да издвоје неке особине које су им 

заједничке (нпр. упорност, патриотизам,говорнчка вештина, изглед, утицај на људе, 

сиромашно или богато порекло...). 

Кодкреирањапројектаученицима је потребна иста врста помоћи иподршке као код 

истраживања, пресвега да би се избегли „широко“ постављенициљеви, који самим тим 

постају тешко оствариви. Пројекти могу бити врло различити. Неки од њих ће имати све 

фазе (до реализације и евалуације), а други неће. Пројекат који се, на пример, бави 

разрадом и испитивањем како се неки проблем може истраживати, хипотетички је, јер 

нема услова за његову реализацију. Исто је и са пројектом чији је циљ да се направи 

сценарио за социјални експеримент на одређену тему. Очекује се, ипак,да ће највећи број 

пројеката бити нека врста активизма и да ће  за циљ имати организовање акције у корист 

некога или нечега. Ученици који се, на пример, определе да истражују ејџизам, могу 

осмислити пројекат чији циљ је боље упознавање младих (путем постера, лифлета, 

кратког филма, трибина...), шта им се може десити кад остаре ако се сада не изборе да се 

стари људи третирају равноправно и без предрасуда. 

 

УВОД У ПРОГРАМ 

Циљ уводних активности је да се ученици упознају са програмом и сазнају чиме ће 

се бавити и на који начин. Посебно је важно да схвате његову мултидисциплинарност и 

слободу креирања активности. Наставник треба да подстиче, на различите начине, 

радозналост проучавања друштвених појава како би се стварност у којој ученици живе 

боље разумела. Треба имати у виду да ће многи ученици наставити своје академско 

школовање у области друштвених наука и, уколико искажу потребу, наставник им може 

дати додатне изазове из ове области  и  упутити у различите изворе података.  

За подстицај се може користити социјални експеримент по избору наставника или 

избору ученика уз консултацију са наставником (његов снимак – ученици га могу 

погледати и на својим телефонима, или опис). Следи разговор са ученцима о утиску који 



је експеримент оставио на њих и препознавање друштвене појаве којом се експеримент 

бави (најчешће стереотипи, предрасуде, подложност утицају, однос вредности и контекста 

и др.). Ученике треба тако водити да препознају које све науке се баве проучавањем 

питања која се односе на појединца, групе и друштво (психологија, социологија, историја, 

филозофија) и уочити да се и друштвене појаве могу истраживати путем експеримената. 

 

Примери социјалног експеримента: 

 Разлике у понашању људи према девојчици-глумици Анано када је лепо обучена 

и када је нашминкана да делује запуштено (експеримент подржао Уницеф).  

 Понашање људи према врхунском, признатом и добро плаћеном виолинисти 

који у подземној железници свира на скупом инструменту компликовану 

композицију. 

 Понашање људи према атрактивној плавуши и девојци обичног изгледа у 

ситуацији када им је потребна помоћ. 

 Алтруистичко понашање људи према непознатој особи. 

 Реакције људи на неочекивано, на пример, загрљени момак (има обележја 

Јеврејина) и девојка (има обележје Палестинке). 

 Различити експерименти у којима се људи наводе да се понашају на одређен 

начин. 

Ученици могу добити задатак да у паровима или малим групама истраже на 

интернету примере социјалних експеримената и да их следећег часа, својим речима, 

представе осталим ученицима. Изузетно је важно да се уз овај налог укаже ученицима да 

критички разматрају све податке које на интернету пронађу и да препознају примере 

злоупотребе, манипулисања, дискриминације и да о томе разговарају у групи.  

 

 

 

Модул:  ОД УЗОРА И ИДОЛА ДО ВОЂА И СЛЕДБЕНИКА 

Примери за подстицај 

Прича о Џиму Џонсу 

Новембра 1978. године у Гвајани 909 следбеника секте Храм народа извршило је 

самоубиство. Међу њима је било 300 деце. Пошто је вођа секте Џим Џонс наредио 

следбеницима да попију коктел од цијанида, сока и седатива, најпре су страдала деца, а 

бебама је отров убризгаван у уста шприцевима. Када су на ред дошли и њихови родитељи, 

неки су морали да буду отровани на силу. Друге су побили стражари. Вођа је пронађен са 

прострељеном главом, а његова супруга је умрла од отрова. 

Чланови Храма надали су се да ће у џунгли  Гвајане основати и започети нови 

живот у заједници коју су назвали Џонстаун, по свом вођи, и да ће заједница 

функционисати на принципима једнакости и правде. Међу њима били су и школовани 

људи који су имали добар посао. Џонс, међутим, није делио њихове идеје. Уместо 

оснивања заједнице, онје припадницима секте месецима испирао мозак, а на већину је 

успео да утиче у потпуности, с обзиром на то да су били одсечени од својих породица, као 

и од остатка света.  



Џим Џонс је рођен 1931. у Индијани. Рано је  основао сопствену верску 

организацију, пошто је претходно у једној баптистичкој цркви видео колико верника и 

њиховог новца може да привуче тада ново учење – лечење вером. За религију се Џонс 

заинтересовао још као усамљени дечак. Тешко је склапао пријатељства, а друга деца су га 

избегавала јер је, како су касније сведочили, био чудан. У првом периоду његови говори 

остављали су јак утисак на људе тако да га је 1960. године градоначелник Индијанаполиса 

именовао за директора Комисије за људска права. Џонсу је то била прилика да пропагира 

своје идеје путем радија и телевизије.Почео је да се залаже за права Афроамериканаца, 

којима тада није био дозвољен улазак у поједине цркве, ресторане, предузећа, биоскопе, 

полицијску службу. То је Џонсу донело непријатеље међу белим расистима, али и велики 

прилив чланства међу разним угроженим мањинама. Џонсова каријера је кренула узбрдо: 

примио је велики број хуманитарних награда и имао подршку политичара. Тада је започео 

и учење звано Прелазак, према којем је заједничка смрт чланова секте само начин да се 

пређе на другу планету и живи у благостању. Објављивао је своје визије о нуклеарном 

уништењу света, а следбенике је сваког дана сатима излагао „запаљивим“ говорима. Када 

је један следбеник успео да побегне из Џонстауна, али не и да извуче сопственог сина, 

образовао је 1977. године групу Забринути рођаци и почео да ради против Џонса, трудећи 

се да скрене пажњу америчких власти да њиховим грађанима у Гвајани најгрубље крше 

људска права, али без успеха. На аудио-траци на којој је снимљено последњих 45 минута 

живота секте, Џим Џонс је покушао да убеди људе да се убију јер су, наводно, жртве 

завере у којој се сваког часа може очекивати падобранска инвазија на Џонстаун и да ће 

сви, од деце до стараца, бити подвргнути невиђеној тортури. Када су неки чланови почели 

да вриште од страха, вођа им је саветовао да оду достојанствено са овог 

света.Аутопсијом је утврђено да је Џим Џонс био зависник од марихуане и 

ЛСД.Поовомдогађајуснимљенјефилм (GuyanaTragedyTheStoryofJimJones). 

 

Прича о Нику Вујичићу  

Ник Вујичић, пореклом из Србије, рођен је у Аустралији са ретким поремећајем – 

без руку и ногу. Има торзо и мало стопало на левој страни помоћу којег одржава 

равнотежу и барата предметима. Уз помоћ стопала може и да куца, пише оловком, као и 

да држи предмете. Упркос озбиљном хендикепу, људима служи као мотивациони пример 

да је могуће остварити снове и живети квалитетно. Ожењен је и добио је дете. До сада је 

одржао говоре у 43 земље пред око 4,5 милиона људи, а гледаност његових предавања на 

интернету мери се десетинама милиона посета. За многе људе који имају неку врсту 

инвалидитета он је и узор и идол. Његов слоган је: Без руку, без ногу, без ограничења. На 

интернету се могу наћи снимци многих Никових активности, које указују на његову 

изузетност. Својим осмехом и оптимизмом никога не оставља равнодушним.  

 

Модул: УСАМЉЕНОСТ, ОДБАЧЕНОСТ, ОТУЂЕНОСТ 

Примери за подстицај 

Прича о Жанки Стокић 

Жанка Стокић, једна од наших највећих глумица икада, после Другог светског рата 

осуђена је на осам година губитка српске националне части. Рехабилитована је тек 2009. 

године. Била је осуђена јер је током рата учествовала у позоришним представама и 

програмима радио-станица под немачком контролом.  После пресуде је изјавила: Мој 



живот се завршио онда када су ме прогнали, отерали са сцене. Узели су ми душу, узели су 

ми ваздух. Шта је глумица без улоге, то је горе од понижења, горе од смрти!Између два 

светска рата Жанка је, играјући бројне улоге у позоришту, показала колико је раскошан 

њен дар. Имала је блиставу каријеру, а живела је боемски. Знали су то њени пријатељи, па 

и Бранислав Нушић, чија је муза била. Сјајни комедиограф није крио да је улоге често 

писао спрам ње, а поготово њихову највећу Госпођу министарку. Уместо да ужива у 

слави, ствари су, нажалост, кренуле другим током. Земља је окупирана, а Жанкино 

здравље је већ било нарушено. Мучио ју је дијабетес, лекови су били скупи и тешко их је 

било набавити. Није имала другог избора него да учествује у радијским програмима под 

немачком управом, што јој је по завршетку рата замерено. Ухапшена је и изведена пред 

суд.. Преко ноћи је бачена на маргине. До понижења. Жанку је болело што су јој леђа 

окренули дојучерашњи пријатељи, мада је било оних који су јој кришом слали помоћ. 

После две године, поднела је молбу за помиловање, наводећи да је током рата у свом дому 

крила партизане, као и једну јеврејску девојчицу. Молила је да је врате на сцену, да не би 

живела од милостиње.Било је лето 1947. када ју је посетио глумац Миливоје Живановић и 

рекао јој да јој је све опроштено. Онда је стигао и Бојан Ступица, да јој каже да је добио 

дозволу да је ангажује у новооснованом Југословенском драмском позоришту. Жанка од 

среће није могла да дође себи. Три дана после те вести, 21. јула, Жанка Стокић је 

преминула.  

 

Прича о Кетлин Брук 

„Ја сам дебела. Али, такође сам и интелигентна, образована и успешна. Док ме гледате, 

не бисте претпоставили да сам директорка велике корпорације, да сама подижем своје дете, да 

сам преживела трансплантацију бубрега“, написала је Кетлин Брук, директорка маркетинга 

једне велике компаније. Ова Американка је и писац, а ово је њена прича о томе са чиме се све 

сусреће од када се угојила због болести. „Ви, вероватно, не бисте рекли да говорим арапски и 

да сам била преводилац током археолошких ископавања у Сирији. Да ли бисте претпоставили, 

док ме гледате, да сам два пута била у браку, и да сам се бавила атлетиком? Ја, као и многи 

други попут мене, трпим једну од ретких преосталих прихватљивих облика дискриминације. 

Неки људи ми суде успутним погледом и претпостављају да сам глупа, лења и да једем чипс и 

сладолед цео дан. Они, такође, могу претпоставити да ми није стало до себе. Они само виде 

сало. Третирају ме другачије него што третирају витке, привлачне жене. Знам то јер нисам 

одувек била дебела. И ја сам, такође, била несвесна дебелих људи, чак сам и радила ово што 

сада раде мени, била сам склона тим погрешним, окрутним проценама других особа, само због 

њиховог изгледа. Када сам живела у другом телу, нисам знала колико би другачији био мој 

живот да сам дебела. Моја трансформација је невероватна. Од особе пуне самопоуздања, 

забавне, паметне и лепе жене, претворила сам се у стидљиву личност.“ 

 



 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 

 

Циљ учења изборногпрограма Примењене науке је да допринесе развоју научне и 

технолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности 

испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални 

развој. 

 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука; 

 процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 

 демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних 

и технолошких достигнућа; 

 истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;  

 прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 

 осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи 

према свом животу, животу других и животној средини; 

 искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне 

методологије. 

 

 

Разред 

Годишњи фонд  

Први 

37 часова 

ИСХОДИ  

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 
МОДУЛИ 

 

ТЕМЕ  

 образложи мотив избора програма, 

учествује у доношењу правила 

понашања у групи и поштује 

договорена правила; 

 разликује фундаменталне и 

примењене науке; 

 тумачи резултате научних 

истраживања са различитих 

аспеката; 

 процењује значај зелених 

принципа у оквиру нових научних 

и технолошких достигнућаи утицај  

науке на свакодневни живот; 

 изрази јасне ставове о важности 

науке и технологије, значају 

иновација, континуираном, 

доживотном учењу и  важности 

УВОД У 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

Израда модела „зелена кућа“. 

Соларни панел. 

Израда прототипова 

полупропустљивих 

мембрана. 

Човек и клима. 

Фундаменталне и примењене 

науке, мултидисциплинарни 

приступ науци. 

Образовање као примењена 

наука. 

Наука и технологија у 

свакодневном животу. 

„Зелени принципи” у 

савременој науци. 

Открића која су променила 



сопственог утицаја на будућност 

развоја друштва; 

 посматра/мери и идентификује 

својства/особине објекта 

истраживања; 

– прикупи, одабере и обради 

информацијерелевантне за 

истраживање, користећи ИКТ; 

 прикаже резултате истраживања; 

свет. 

Занимљивиексперименти. 

 

 образложи избор теме/идеје 

пројекта; 

 дизајнира и реализује пројекат 

одговорно се односећи према себи, 

сарадницима и животној средини; 

 представи резултате/производ; 

 критички процени сопствени рад и 

рад сарадника у групи. 

МОЈ ПРОЈЕКАТ 

 

Самостална/групна израда 

пројекта на одабрану тему 

Кључне речи: научни метод, примењене науке, научник/истраживач/проналазач, 

технологија, иновације, животна средина  

Корелација: биологија, хемија, физика, математика, информатика и рачунарство, 

матерњи језик, страни језик, историја, географија  

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Изборни програм Примењене науке је програм у четворогодишњем трајању, кроз 

који ученици мултидисциплинарно (физика, хемија, биологија, географија, математика...), 

кроз истраживачки рад, изучавају природне појаве, процесе, научне идеје, технолошка 

решења и оспособљавају се како да своје идеје остваре кроз различите пројекте, односно 

развијају научне и технолошке компетенције. Програм доприноси развијању Кључних 

компетенција за целоживотно учење: комуникација на матерњем језику, математичке, 

научне и технолошке компетенције, дигитална компетенције, учење учења, друштвене и 

грађанске компетенције, осећај за иницијативу и предузетништво. Програм доприноси 

развијању Општих, међупредметних компетенција: компетенција за целоживотно учење, 

комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, 

одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран 

однос према околини, предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

Програм првог разреда се састоји од два модула. Први модул, Увод у 

истраживање,има за циљ да ученике оспособи за самосталан истраживачки рад, тј. да 

ученициразвију мотивацију за истраживање, знања и вештине планирања, реализације и 

приказивања резултата истраживања. Модул би требало започети вођеним разговором о 

мотивацији ученика у погледу избора програма, упознавањем са његовом сврхом, 

представљањем тема, што се ефектно може урадити тако да се ученицима понуде 

одабрани чланци, снимци који обрађују занимљиву појаву, производ, креацију и слично, 

као подстицај за разговор и одабир тема за рад (нпр. сателитски снимци отапања ледника, 



новински чланак о настанку канала Ламанш, фотографија или видеозапис зграде обрасле 

растињем и слично). Након тога би требало да се ученици изјасне о темама којима би се 

бавили, а наставник да упозна ученике са елементима научног истраживања. Сви заједно 

би требало да договоре правила понашања током групног рада. 

Кључни елементи научно-истраживачког приступа (мeтoдoлoгиje), тј. научног 

истраживања у школама требало би да обухвате следеће кораке: 

1. Повећање интересовања и радозналости ученика за одређени научни проблем или 

изазов (Шта бих желео/желела да сазнам о овоме? Шта већ знам о овоме? Шта је 

овде интересантно? Зашто би требало да покушам?). 

2. Формулисање истраживачког питања. Ученици би требало да истраже и речима 

опишу суштину дате научне проблематике и изразе своје мишљење о томе шта је 

најважније у вези тог научног питања (прелазак из стања радозналости ка процесу 

учења: Које је моје истраживачко питање/истраживачки проблем? Шта бих 

желео/желела да покажем/сазнам?).  

3. Постављање јасаног истраживачког задатка, тј. прелазак са дефиниције 

истраживачког проблема на планирање истраживачког процеса (Како ћу то 

урадити?) и примена планираних истраживачких активности: тестирање, 

експерименти и сл, коришћењем одговарајућих инструмената, техничких уређаја, 

ИКТ-а и друго (Шта пратим (посматрам)? Да ли користим одговарајућа 

средства,инструменте, алатке? Коју количину података морам да прикупим?). 

4. Обрада и анализа резултата, тј. поређење добијених конкретних резултата или 

исхода истраживања са очекиваним резултатима. Индивидуална или заједничка 

валидација резултата (сучељавање добијених резултата са оним што је реалност: 

Како да организујем податке? Да ли и које закономерности уочавам? Какви 

међусобни односи или везе постоје међу подацима? Шта би то могло да значи?). 

Извођење оквирних закључака уз истицање научног сазнања које је 

доказано/стечено током тог истраживања. Посебно би требало нагласити уочене 

везе са новим истраживачким/научним проблемима (Које тврдње могу да изведем? 

Које доказе сам добио/добила? Шта бих још требало да сазнам? Шта је остало без 

одговора? Како да сазнам одговоре на моја нова питања?).  

5. На основу конкретног примера (истраживања, експеримента), ученици изводе 

финалне закључке и доводе у везу науку са етиком, технологијом, одлучивањем и 

прављењем избора (Шта смо научили из нашег истраживања? Које доказе смо 

морали извести да бисмо потврдили исправност наших почетних идеја? Шта ћемо 

предочити јавности и на који начин?). 

На овај начинученици развијају вештине неопходне за научно-истраживачки рад и 

научно резоновање: вештине посматрања, мерења и идентификације својстава/особина; 

вештине трагања за доказима/одговорима, препознавања закономерности и/или циклуса и 

тумачење резултата истраживања са различитих аспеката; вештину сагледавања узрока и 

последица; вештину дизајнирања и контролисаног вођења експеримента; комуникацијске 

вештине, сарадњу и толеранцију. 

Ученици би требало, уз помоћ наставника, да обраде две до четири теме, у 

зависности од времена потребног за њихову релизацију. Препорука је да се обраде бар две 

од петтема: Израда модела „зелена кућа“, Соларни панел, Човек и клима и Израда 



прототипова полупропустљивих мембрана, јер су најпогодније за увежбавање свих фаза 

истраживања. Избор тема би требало да се постигне договарањем ученика и наставника. 

Поред тога, требало би обрадити још неку од тема из првог модула или тему коју 

предложе ученици. Кроз теме овог модула ученици би требало да се, кроз истраживање, 

упознају са фундаменталним и примењененим наукама, развојем научне мисли, 

технологијама, научним достигнућима и њиховим утицајима на свакодневни живот, 

применом зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа итд. 

Садржаје тема треба искористити да се код ученика унапреди и развије осећај о важности 

науке и технологије, значају иновација, као и о важности сопственог утицаја на 

будућностразвоја друштва.  

Поједине теме се могу обрађивати и кроз посете различитим установама 

(факултети, институти, технолошки паркови, разна предузећа, медицинске установе, 

хемијске/биохемијске лабораторије, библиотеке итд.). Родитељи се, такође, могу 

укључити у наставни процес тако што ће групе ученика гостовати на њиховим радним 

местима.  

Други модул, Мој пројекат, требало би да буде „круна“ рада ученика у току 

школске године. У оквиру овог модула ученици би требало да самостално или групно 

одаберу и истраже тему од личног значаја, применом знања, вештина и вредности које су 

стеченетоком првог модула. Тема њиховог пројекта не би требало да буде захтеван 

(временски и материјално) истраживачи рад, већ мали мини-пројекат који треба сами да 

осмисле и реализују у условима који су им доступни; потенцијалне теме пројекта би могле 

бити: алати, оруђа, оружја, транспорт, пољопривреда, припрема и конзервисање хране, 

одећа, ватра, точак, со, музички инструменти, технологија грађења у Старом веку (израда 

моделаполуге, стрме равни, котураче, дизалице, ратних машина-катапулти за изучавање 

слагања и разлагања сила, услова равнотеже, закона полуге, кружног и обртног кретања), 

неолитска „револуција“ и технологије (квасац и хлеб, добијање јогурта, добијање 

ватре),математичко клатно, паметни телефони – лабораторија у џепу(www.science-on-

stage.eu/page/display/5/5/1290/istage-2-smartphones-in-science-teaching),Избори реализација 

пројекта требало би да буде њихова самостална активност. На крају рада, важно је да све 

резултате које су добили прикажу пред осталим члановима групе, или на заједничкој 

презентацији на нивоу школе. Један од начина представљања може бити смотра радова. 

Треба имати у виду да је процес рада важнији од резултата рада и зато је обавезно да 

ученици по завршетку истраживачког поступка имају евалуацију сопственог рада: 

препознају тешкоће и њихове узроке и имају предлог како је могло другачије да се ради. 

У зависности од предзнања и искуства ученика иста тема у различитим групама 

може бити реализована на различите начине. Наставник је модератор активности, 

припрема почетни материјал и води рачуна о исходима који су кумулативни и достижу се 

постепено кроз већи број различитих активности. Избору материјала треба посветити 

велику пажњу имајући у виду узраст ученика, њихова интересовања и специфичност теме. 

Материјал треба да мотивише ученике да истражују, улазе у дискусију, образлажу своје 

ставове. Наставник је пратилац ученичких активности и, уколико је потребно, давалац 

додатних подстицаја, али не и готових решења. Потребно је подстицати радозналост, 

аргументовање, креативност, рефлексивност, истрајност, одговорност, аутономно 

мишљење, сарадњу, једнакост међу половима. 



У организацији рада требало би максимално користити ИКТ решења (платформе за 

групни рад нпр. Pbworks, платформа Moodle, сарадња у „облаку“ као Гугл, Офис 365..., за 

јавне презентације користити веб решења нпр. креирање сајтова, блогова – Weebly, 

Wordpress...). Препоручује се коришћење материјала и ресурса са сајта Центра за 

промоцију науке (www.cpn.rs/), Научних клубова при Регионалним центрима као и других 

домаћих и међународних сајтова и портала (нпр. www.scientix.eu, www.go-lab-project.eu, 

www.scienceinschool.org, www.science-on-stage.eu и други). Препоручује се  учешће на 

домаћим и међународним пројектима и конкурсима чије су теме у складу са циљем овог 

програма (WorldSpaceWeek, Chemgeneration, www.firstlegoleague.org итд.). Применом ИКТ 

решења могу се превазићи и евентуална материјална, просторна и друга ограничења при 

реализацији садржаја, тако што се могу користити нпр. рачунарске симулације 

(https://phet.colorado.edu/sr/ и слично) и апликације за андроид уређаје. 

Број часова по модулима, број и редослед тема нису унапред дефинисани. За овај 

изборни програм дефинисани су исходи програма и исходи за сваки модул. Исходи 

програма би требало да буду достигнути до краја реализације програма у целини. Исходи 

по модулима би требало да буду достигнути до краја разреда. За сваку тему и наставне 

јединице у којима се она обрађује, потребно је формулисати исходе који су рефлексија 

исхода програма, одабраних исхода одговарајућег модула и индикатора међупредметних 

компетенција, а садрже специфичности везане за конкретну тему/проблем.  

Како се предмет оцењује и оцена улази у школски успех, наставник треба да прати 

напредак ученика. Он се огледа у начину на који ученици партиципирају, како прикупљају 

податке, како аргументују, евалуирају, документују.  

У формативном вредновању наставник би требало да промовише одељенски 

дијалог, користи питања да би генерисао податке из ђачких идеја, али и да помогне развој 

ђачких идеја, даје ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од 

ученика користи да прилагоди подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог 

рада итд.  

За сумативно оцењивање разумевања и вештина научног истраживања ученици би 

требало да решавају задатке који садрже неке аспекте истраживачког рада, да садрже 

новине тако да ученици могу да примене стечена знања и вештине, а не само да се присете 

информација и процедура које су запамтили, да садрже захтеве за предвиђањем, 

планирањем, реализацијом неког истраживања и интерпретацијом задатих података. 

У вредновању наученог користе се различити инструменти, а избор зависи од врсте 

активности која се вреднује. На интернету, коришћењем  кључних речи outcome 

assessment (testing, forms, descriptiv/numerical), могу се наћи различити инструменти за 

оцењивање и праћење. 

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (збиркa дoкумeнaтa и 

eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор 

података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија су 

вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтско прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче 

развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, 

представља подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији и 

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

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну 

информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Ако 

наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак 

http://www.cpn.rs/
http://www.scientix.eu/
http://www.go-lab-project.eu/
http://www.scienceinschool.org/
http://www.science-on-stage.eu/
http://www.firstlegoleague.org/
https://phet.colorado.edu/sr/


у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да 

предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање 

у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба 

планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  
 

 



 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања –

спорта и рекреације и користи их у формирању здравих животних навика; 

 препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здрављеи у 

складу са тим одговорно реагује; 

 одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања - спорта и рекреације, 

опоравка и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима; 

 покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и 

здрав начин живота. 

 

ИСХОДИ  

На крају свих модула ученик ће 

бити у стању да: 
МОДУЛИ ТЕМЕ 

 учествује у доношењу 

правила понашања у групи; 

 доведе у везу деловање 

психоактивних супстанци на 

физичко и  ментално  стање 

особе са појавом зависности 

и тешкоћама одвикавања; 

 препозна и одупре се 

притиску средине да користи 

цигарете, алкохол, дрогу;  

 аргументовано дискутује о 

манипулацији младима да 

користе психоактивне 

супстанце, утицају медија на 

формирање идеала физичког 

изгледа, физичким 

активностима, спорту и 

рекреацији и начину 

исхране; 

СПОРТ И 

ПСИХОАКТИВНЕ 

СУПСТАНЦЕ 

 

Увод у програм. 

Како делују психоактивне 

супстанце на организам младих? 

Поводи и разлози за почетак 

употребе дувана. 

Утицај дувана на физичке 

способности. 

Истине и заблуде о алкохолу.  

Спортски резултат, алкохол и 

кофеин. 

Отворен, вербални, прикривени, 

неизговорени притисак средине 

на употребу психоактивних 

супстанци и могући одговори на 

њега. 

Утицај физичког вежбања на 

одвикавање од психоактивних 

супстанци. 

Спортско-рекреативне 

активности као вид превенције 

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 

Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања 

различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су 

у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања. 

  

Разред Први 

Годишњи фонд 

часова  

37 часа 



 препознаје одговорност 

државе, школа, медија и 

спортских клубова у 

сузбијању коришћења 

психоактивних супстанци 

код младих; 

 илуструје примером значај 

спортско-рекретивних 

активности у превенцији 

зависности и њеном 

превазилажењу; 

 доведе у везу добробити 

редовне физичке активности 

саразличитим аспектима 

зрелости; 

 препозна  утицај физичких 

активности на доживљај 

сопственог тела и развој 

самопоуздања; 

 доведе у везу утицај 

физичког вежбања на 

поједине хормоне;  

 повезује физичко вежбање са 

репродуктивним здрављем и 

стерилитетом; 

 наведе принципе правилне 

исхране и примењује их у 

свом свакодневном животу; 

 препознаје ризике 

неодговарајућих дијета и не 

примењује их; 

 разликује специфичности 

вежбања  у спорту и ван 

спорта и планира сопствене 

физичке активности у складу 

са потребама, могућностима 

и интересовањима; 

 критички процени и одбере 

поуздане информације о 

програмима вежбања, 

опоравка и исхране; 

 одабере призводе који 

одговарају његовим 

физичким и умним 

напорима. 

злоупотребе психоактивних 

супстанци и помоћ у процесу 

одвикавања. 

Моћ и одговорност државе, 

медија и спортских клубова  у 

заштити младих од 

злопупотребе психоактивних 

супстанци.  

Спортисти и изазови допинга.  

Професионални спорт и 

здравље - цена притиска да се 

постигне врхунски спортски 

резлутат.  

ФИЗИЧКА 

АКТИВНОСТ И 

РЕПРОДУКТИВНО 

ЗДРАВЉЕ 

 

Спортске активности и полна,  

емоционална и социјална 

зрелост. 

Медији и њихова  улога  у 

формирању идеала физичког 

изгледа младих данас.  

Физичка активност, 

задовољство сопственим телом 

и интимност.  

Како спортско рекреативне 

активности  делују  на наше  

хормоне? 

Повезаност физичког  вежбања 

и спортско-рекреативних 

активности са самопоуздањем. 

Врсте физичких активности  и 

њихов утицај на репродуктивно 

здравље. 

Претерано вежбање и проблем 

стерилитета. 

ПРАВИЛНА 

ИСХРАНА И 

ФИЗИЧКО 

ВЕЖБАЊЕ У 

СПОРТУ И 

РЕКРЕАЦИЈИ 

 

Телесна маса, структура тела, 

индекс телесне масе, базални 

метаболизам. 

Принципи здраве исхране. 

Исхрана младих – намирнице 

које су према саставу, 

енергетској вредности и значају 

неопходне за физичке и умне 

напоре.  

Утицај медија на избор 

програма физичког вежбања 

исуплемената-додатака исхрани. 

Претерана мршавост и гојазност 



– ризици и компликације по 

здравље.  

Дијете и физичко вежбање – 

врсте, сврха, последице. 

Поуздани и непоуздани извори 

информација о физичком 

вежбању. 

Спорт и рекреација као 

ефикасан начин за регулацију 

телесне тежине.  

Сличности и разлике у исхрани 

и физичком вежбању у спорту и 

рекреацији.  

Најчешћи програми вежбања, 

опоравка које млади бирају и 

исхрана– врсте, предности и 

недостаци.  

Идеал физичког изгледа, спорт 

и рекреација и начин исхране 

некад и сад. 

Најчешће заблуде у вези са 

исхраном и физичким 

активностима. Како се млади 

информишу о здравим 

животним навикама?  

Kључни појмови: здравље, исхрана, физичка активност, спортско-рекреативне 

активности, психоактивне супстанце, превенција.  

Корелација: физичко и здравствено васпитање, биологија, рачунарство и информатика, 

грађанско васпитање, језик, медији и култура, појединац, групе и друштво. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА 

 

Изборни програм здравље и спортприпада групи интердисциплинарних програма 

које ученици могу бирати у првом и другом разреду. Он, као и други изборни програми, 

доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју кључних и 

међупредметних компетенција. Програм доприноси развијању Кључних компетенција за 

целоживотно учење: комуникација на матерњем језику, комуникација на страном 

језику,математичке, научне и технолошке компетенције, дигитална компетенције, учење 

учења, друштвене и грађанске компетенције, осећај за иницијативу и предузетништво, 

културолошка освешћеност и изражавање.Програм доприноси развијању Општих, 

међупредметних компетенција: компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад 

са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у 

демократском друштву, естетичка компетенција, одговоран однос према здрављу,  

одговоран однос према околини, предузимљивост и оријентација ка предузетништву.То се 



постиже на тај начин што ученици путем истраживачког и пројектног рада на модулима 

остварују исходе који су дати на нивоу модула и целог програма. Ослонац за остваривање 

програма представљају опште упутство које се односи на све изборне програме, као и 

упутство које изражава специфичности програма здравље и спорт.  

Програм у првом разреду садржи три модула која одговарају узрасту ученика, 

њиховим интересовањима и фонду часова. Модули пружају велике могућности за 

истраживачке активности, осмишљавање пројеката и повезивање са свакодневним 

животом ученика. За сваки од њих дата је листа тема коју наставник може допунити, јер 

постоје многи аспекти из којих се модул може проучавати. Ученици, организовани у мање 

групе, бирају коју тему ће истраживати и на који начин. 

У фази истраживачких активности ученици користе различите технике које одговарају 

изабраној теми, као што су прикупљање доступних података, интервјуисање, анкетирање, 

биографска метода, анализа понашања, посматрање и друго. На пример, група која 

изабере тему „Утицај медија на избор програма физичког вежбања и суплемената – 

додатака исхрани“, може припремити чек-листу за праћење реклама и анализу њихових 

порука коју ће ученици користити индивидуално, а затим ће упоређивати добијене 

резултате. Група која изабере да се бави стерилитетом, након утврђивања шта се под тим 

појмом подразумева, може у свом истраживању прикупити податке о учесталости појаве 

са званичних сајтова (Институт за јавно здравље, Гинеколошке акушерске клинике) и то 

комбиновати са подацима прикупљеним на основу разговора са лекарима који се тиме 

баве и подацима из релевантне литературе уз помоћ наставника. Уколико је потребно, 

наставник може да помогне ученицима и да припреме једноставне инструменте за 

испитивање знања, ставова, вредности и да, затим, обраде добијене податке. Током 

истраживања наставник треба да охрабрује активности ученика на документовању 

њиховог рада на модулу. 

Након обављених истраживања и обраде добијених података мале групе 

представљају резултате уз употребу информационих технологија. На основу тога, цела 

група дискутује и бира који резултат је најинтригантнији (или најпогоднији) и на њему 

треба темељити следећи корак у раду на модулу– пројекат.  

Код креирања пројекта ученицима треба пружити помоћ и подршку, пре свега, у 

процесу дефинисања проблема на коме ће радити, како би се избегло „широко“ 

постављање проблема и циљева који на тај начин постају тешко оствариви. Пројекти не 

треба да буду обимни и сложени, али треба да имају све елементе дате у општем упутству. 

Рад на пројекту је испред самих резултата. Ни наставник ни ученици не треба да буду 

оптерећени резултатима, јер већ сам рад на пројекту доприноси развијању кључних 

компетенција. У том смислу, може се сматрати вредним резултатом рада на једном модулу 

ако ученици на пример, путем истраживања и пројекта дођу до увида у сложеност неке 

појаве, открију међузависност различитих утицаја, дођу до информације да се нико не 

бави прикупљањем неког податка, или до закључка да нпр. млади бирају вежбе на 

погрешан начин не уважавајући своје потребе и могућности. Неки пројекти могу имати и 

солидну употребну вредност ако се идеје спроведу у дело као што је нпр. пројекат који се 

базирао на подацима истраживања да млади недовољно познају карактеристике 

различитих физичких вежби и резултирао је конкретном акцијом чији је циљ упознавање 

ученика школе са врстама вежби које су добре за одређене делове тела путем презентације 

(нпр. у холу школе од стране ученика који активно тренирају неки спорт), делењем 

лифлета, качењем постера, стављањем снимљеног филма на друштвене мреже, 



организовањем трибине и довођењем госта (нпр. успешан спортиста у тој средини) и др. 

Такав тип пројекта представљају и они који имају за циљ вежбање ученика да се 

одговорно односе према различитим информацијама од значаја за здравље, на пример, 

вежбање ученика да правилно читају информације на производима намењеним исхрани 

људи. Пројекти могу бити врло различити и имати све фазе, до реализације и евалуације, а 

могу бити и хипотетички, јер дају само разраду неке идеје пошто нема услова потребних 

за њихову реализацију. Међутим, чак и код таквих пројеката, ученици треба да осмисле 

показатеље успешности, односно на који начин би се резултати пројекта евалуирали када 

би се он спровео. Наставник пружа помоћ ученицима у свим фазама рада на пројекту 

подржавајући њихову самосталност и процес документовања.  

 

УВОД У ПРОГРАМ 

Уводне активности (могу трајати један до два часа) имају за циљ упознавање 

ученика са програмом и начином рада. За подстицај користити атрактивне информације, 

актуелне догађаје, видео снимке, сајтове (ученици их могу погледати и на својим 

телефонима) или кратак опис нпр. неког филма, књиге. Након тога следи разговор о 

утиску, реакцијама ученика на дати подстицај. Разговор треба тако водити да ученици 

схвате да је појам здравља вишедимензионалан и да се односи на физичко, ментално, 

социјално, емоционално и духовно здравље, као и да се њиме бави више наука (медицина, 

физичка култура, биологија, психологија, социологија). То се постиже тако што се 

ученици подстичу да сваком питању приступе критички са запитаношћу шта је ту појавно, 

а шта суштинско, да ли има манипулације, штетних последица, зашто је велики број 

реклама посвећен неком аспекту здравља људи и др. 

 

 

 

 

 

Примери за подстицај на разговор: 

 Анализа актуелних реклама (њихова учесталост и поруке) за различите производе 

намењене исхрани људи,  за суплементе који се користе као додаци/замена за 

исхрану,  за лековита средства и др.  

 Феномен Кока Коле - сваке секунде на свету се попије 10.000 неког безалкохолног 

пића компаније Кока Кола, укључујући дијеталну Кока Колу, Фанту и Спрајт. 

 Резултати истраживања о физичкој активности деце и младих (нпр. највећи број 

ученика IV разреда основне школе у центру Београда не уме да се попне на дрво). 

 Процене физичког изгледа људи у будућности (закржљали труп и ноге од 

неупотребе). 

 Начин бављења спортско-рекреативним активностима у будућности 

 Ко и на који начин форсира идеал мршавости и младалачког изгледа, и ко и на који 

начин зарађује од дијета, фитнес центара и програма за повећање мишићне масе?   

 Шта значи добра физичка кондиција? Различити начини тестирања физичких 

способности особе. 

У оквиру уводних активности наставник упознаје ученике са начином рада, праћењем и 

вредновањем. Ученике треба упутити да разговарају и о начину рада у групи, процесу 

групног доношења одлука, правима и одговорностима појединца у групи.  



 

Модул: МЛАДИ И ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ 

 

Пример за подстицај 

 

Прича о Амстронгу 

Ленс Армстронг је бивши амерички бициклиста и до сада најпознатији у историји 

тог спорта. Армстронг је освојио седам узастопних титула на Тур де Франсу, у периоду од 

1999. до 2005. године. Али, све титуле су му одузете у октобру 2012. због коришћења 

недозвољених средстава које имају за циљ јачање психофизичких капацитета особе чиме 

је себе довео у повољнији положај у односу на остале такмичаре. Ленс је тек 2013. 

признао да је користио разне врсте допинга током целе каријере и тада је рекао да је „цела 

његова каријера једна велика лаж“. Занимљиво је да током каријере никада није био 

позитиван на допинг тесту, што указује колико је тешко доказивање употребе забрањених 

супстанци. Други бициклисти су често исказивали сумњу да Армстронг користи 

недозвољена средства али нису имали доказе све док то није потврдила светска 

антидопинг агенција. 

 

 

Модул: ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

 

Пример за подстицај 

Стерилитет 

Стерилитет, немогућност да се зачне беба, све је присутнији проблем код многих 

парова у Србији без обзира на то колико имају година. Истраживања показују да чак 

400.000 парова у Србији има такав проблем. У 40% случајева узрок се приписује 

мушкарцу, исти толики проценат жени, а код сваког петог пара проблем стерилитета 

постоји и код мушкарца и код жене. Треба имати у виду да су различити узроци 

стерилитета, али, доказано је, да понашање особе док је млада и још увек не жели 

потомство има директне везе са тим какве ће проблеме имати кад буде желео/ла да га има. 

Код мушкараца, смањена оплодна моћ се повезује са полно преносивим болестима као и 

са понашањем у коме постоји превише алкохола, дувана/дуванског дима, недовољних или 

претераних физичких активности и зрачења у близини гениталија (компјутери, телефони). 

Код жена, поред полно преносивих болести, главни узрок стерилитета јесте абортус, 

намерни прекид трудноће. 

 

 

Модул: ПРАВИЛНА ИСХРАНА И ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ У СПОРТУ И 

РЕКРЕАЦИЈИ 
 

Примери за подстицај 

Гојазност 



Гојазност је медицински проблем који је достигао епидемијске размере у 

развијеном делу света. У последњих 50 година број гојазне деце се повећао за 

невероватних 300%! У неким државама у Америци свако треће дете је гојазно, а чак 31% 

има потенцијал да то постане. Према последњим статистикама, у нашој земљи је у 

последњих 20 година проценат гојазности порастао за 60%. Ови подаци су посебно 

алармантни код деце школског узраста. Лоши ефекти гојазности на здравље су бројни: 

повећан ризик за кардиоваскуларне болести; висок крвни притисак; дијабетес; проблеми 

са дисањем; проблеми са спавањем. Гојазност у дечијем узрасту је често повезана и са 

појавам емотивних проблема. Тинејџери са вишком килограма имају далеко мање 

самопоуздања и мање су омиљени у друштву. Често се појављује депресија, анксиозност и 

опсесивно-компулсивни поремећаји. Најуспешнији приступ лечењу гојазности 

подразумева промену начина живота, корекцију исхране и повећање физичке активности. 

Имајући у виду размере проблема, не изненађује што се у свим врстама медија налазе 

бројне поруке које препоручују различита средства која брзо и лако решавају тај проблем, 

нпр. „дуго чувана тајна монаха са Тибета“ или „за само 20 минута вежбања, два пута 

недељно на рекламираној справи нестаје и до 5кг месечно“. Последице неодговарајућих 

дијета, посебно код младих, могу бити озбиљне и угрозити њихово здравље. 

 

Неправилно вежбање 

 

У Србији постоји велики број фитнес центара и клубова у којима људи све чешће у 

њима вежбају. То је свакако добро, уколико нема услова за вежбање у природном 

окружењу, али оно што брине јесте све више људи који вежбе изводе неправилно. Иако 

улажу велики напор и очекују најбоље ефекте по свој изглед и здравље нису свесни да на 

тај начин могу угрозити кичмени стуб, истегнути мишиће или направити микротрауме 

мишићног ткива.Често су вежбачи преамбициозни или нестрпљиви у очекивању ефеката 

вежбања па оптерећење на тренингу повећавају више него што је потребно и безбедно. То 

је један од најчешћих разлога за појаву деформације покрета. Свака вежба има покрете 

који се изводе дефинисаном путањом и изводе је одређене групе мишића. Када је 

оптерећење при вежбању неадекватно, онда долази до нарушавања те путање.Тело долази 

у неправилан положај, а у рад се укључују и друге мишићне групе које потпомажу 

извођење покрета како би се он остварио по сваку цену. При томе се губи ефекат вежбе, а 

доводи у питање самоповређивање.Неправилно вежбање често је удружено са 

неправилним дисањем, односно вежбачи не усклађују ритам и темпо дисања са ритмом и 

покретом извођења вежби. Уколико се томе дода неправилна исхрана пре и након 

вежбања, особа може имати више штете него користи од одласка у фитнес центар.  

 

 


