
НОВИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ



НОВИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

• Ученици првог разреда бирају 2 нова изборна
програма од понуђена 4

• Ученик има право да промени изборни програм
после првог разреда

• Изборни програми се бројчано оцењују, а оцена
улази у просек

• Програми се слушају 1 час недељно у првом и
другом разреду

• Ученици трећег разреда бирају 2 изборна
програма од понуђених 5

• Одабрани програм ученици настављају да
похађају и током четврте године

• Програми се слушају 2 часа недељно у трећем и
четвртом разреду



КОНЦЕПТ НОВИХ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА

❖ Превазилазе границе појединачних предмета
интегрисаним приступом настави

❖ Остварују интерактивну повезаност више
предмета и дисциплина

❖ Наглашава се принцип слободне изборности тема
❖ Ученик самостално креира део свог образовања у

складу са својим интересовањима, потребама и
талентима

❖ Настава је истраживачко-пројектна, што
представља иновативан приступ образовању који
подстиче веће ангажовање ученика и већа
постигнућа

❖ Нови видови подстицања мотивације кроз
разнолике и занимљиве истраживачке активности



ЦИЉ НОВИХ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА

✓ Унапређење квалитета образовања и васпитања
✓ Развој свих ученичких компетенција ради успешне

припреме за даљи наставак образовања, лични и
професионални успех

✓ Оспособљавање ученика за успешно
прилагођавање друштвеним и економским
променама и разноликим савременим изазовима

✓ Успешно укључивање ученика у простор европских
перспективних ширина и интеграција

✓ Развијање социјалних и истраживачких вештина
путем употребе савремених технологија и
повезивања школског и ваншколског учења

✓ Успешно укључивање ученика у свет савременог
пословања и динамичног предузетништва



УЧЕЊЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ СПОНТАНО :

• Путем решавања конкретних проблем
• Кроз међусобну сарадњу, групни рад и тимски дух
• Вредновањем остварених продуката

истраживачких делатности
• Кроз активно учешће у осмишљавању тока наставе

и учења
• Путем ширине избора тема за истраживање у

складу са ученичким интересовањима
• Кроз већу употребу савремених технологија у

образовне сврхе
• Кроз развој критичког мишљења и истраживачког

духа
• Кроз оснаживање ученика за спровођење својих

идеја и замислу у реализовану активност
• Овим начином стечена знања и компетенције

имају широку и успешну применљивост у
савременом начину живота и пословања



НОВИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ УСПЕШНО
ПРИПРЕМАЈУ УЧЕНИКЕ ЗА:

Сигуран избор будућег занимања
Прилагођавање новим друштвеним и економским
изазовима
Сналажење у променљивом свету
предузетништва
Практичну примену стечених и развијених
компетенција
Даље развијање критичког мишљења,
истраживачког духа, креативног погледа на
будућност и остваривање својих идеја



НОВИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА
▪ Ученици развијају вештине успешне комуникације

и успешног креирања својих информација
▪ Развијају медијску културу и критички однос према

медијима
▪ Препознају елементе медијских манипулација и

спиновања
▪ Оспособљавају се за успешан јавни наступ и

решавање проблема
▪ Препознају говор тела у јавним наступима
▪ Усвајање културних образаца омогућава

ученицима сналажење у савременом свету,
изградњу идентитета и даљи професионални
развој



УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

▪ Ученици се оспособљавају за различите и нове
начине уметничког изражавања својих идеја,
ставова, осећања и мишљења, истраживањем
нових уметничких медија и савремених
уметничких појава

▪ Истражују актуелне дизајнерске вештине
применом ИКТ

▪ Истражују нове модне трендове и савремене
стилове живота

▪ Развијају естетичке компетенције и компетенције
за предузимљивост

▪ Развијају свест о неисцрпним могућностима
успешног пословања применом уметничких и
дизајнерских знања и вештина

▪ Стичу вештине успешног обједињавања
савремених технологија, друштвених дисциплина,
науке и уметности

▪ Формирају навику континуираног укључивања у
уметнички и културни живот заједнице



ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

▪ Ученици проучавају различите аспекте здравог
живота

▪ Истражују важност правилног начина исхране
▪ Оспособљавају се за успешно одупирање притиску

средине усмереног на стварање лоших животних
навика

▪ Развијају знања, вештине, ставове и вредности
који су у функцији очувања и унапређивања
здравља и културе телесног вежбања

▪ Препознају значај физичких активности, спорта и
рекреације за унапређење квалитета живота и
одговорног односа према здрављу

▪ Развијају критички однос према утицају медија на
формирање идеала физичког изгледа

▪ Комбинују се знања физичког васпитања,
биологије, хемије, физике, психологије и
математике



ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

▪ Програм доприноси развоју научне и технолошке
компетенције ученика

▪ Развоју научног погледа на свет, система
вредности и способности потребних за одговорну
улогу у друштву и даљи професионални развој

▪ Резултате научних истраживања ученици тумаче са
различитих аспеката

▪ Ученици се оспособљавају за реализовање и
дизајнирање научних пројеката

▪ Информације релевантне за истраживања
ученици обрађују користећи ИКТ

▪ Ученици развијају одговороан однос према себи,
другима и животној средини

▪ Програм уводи ученике у свет природних наука,
савремених научних достигнућа и усмерава
ученике ка природним научним дисциплинама и
факултетима


