
ОПИС ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА 

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.  

Неке од тема којима се ученици могу бавити су: вербална и невербална комуникација у јавним 

наступима, трема у јавним наступима, познати говорници данашњице, мотивациони говорници, 

манипулација, сензационализам у медијима, култура и некултура у медијима, говор мржње у 

медијима, будућност медија...  

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 конструктивно 

учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву. Неке од тема 

којима се ученици могу бавити су: може ли се одрасти без узора и идола, узори и идоли данашњих 

младих људи и њихових родитеља,  шта вођу чини вођом,  вође у прошлости које су промениле свет, 

велики градови и усамљеност, испосници и самоћа, познати одбачени појединци у прошлости, 

инквцизиција, ејџизам,.. 

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке 

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

потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој. Неке од тема којима 

се ученици могу бавити су: израда модела „зелена кућа“, соларни панел, човек и клима, открића која 

су променила свет, „зелени принципи” у савременој науци, занимљиви експерименти, наука и 

технологија у свакодневном животу... 

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. Неке од тема којима се ученици могу бавити 

су: деловање психоактивних супстанци на организам младих, врсте физичких активности  и њихов 

утицај на репродуктивно здравље, спорт и рекреација као ефикасан начин за регулацију телесне 

тежине, дијете и физичко вежбање – врсте, сврха, последице... 




