
Наставничко веће 
14. март 2012 године у 18 часова. 

Не можете помагати људима     
радећи за њих оно што могу и треба  

да раде за себе! 



Дневни ред: 

1.Нови средњошколци 

2.Огледна одљења-рад у огледу 

3.Стратегија образовања до 2020 год. 

4.Васпитно-дисциплинске мере 

5.Текућа питања 



1.Нови средњошколци 

• Средња школа некада 

• Средња школа данас 

• Одговорност наставника 

• Улога разредног старешине 

• Родитељи 
 

 



Средња школа некада? 

• Строги  критеријуми уписа 

• ЗСО-Степеновано образовање 

• Јака селекција 

• Завршавали курсеве(занати) 

• Ера индустрије 

• По завршетку школе : 

       -У фабрику 

       -Даље образовање..... 

 

 



Нови средњошколци? 

• Начин полагања пријемног испита 

• Упис ученика са посебним потребама у 
редовну школу 

• Миграције становништва 

• Ратови у окружењу 

• Санкције.....све је то допринело у последњих 
неколико година да се појављује једна нова 
средњошколска популација. 



Средња школа-данас-сутра! 

• Сви уписују средњу школу 

• Уверење о положеном пријемном испиту 

• Нема селекције 

• Ниски критеријуми уписа 

• Све мање ученика 

• Финансирање по ученику шк.2013/14 

• Средње образовање обавезно? 

• Све то захтева Новог наставника-нове 
начине рада! 

 



Данас 

• Данас су ученици потребнији професорима  
него професори ученицима? 

 

• Велика одговорност наставника 

       -прилагодити начин рада 

       -савремена настава 

       -стручно усавршавање наставника 

       -заинтересовати ученика..... 



• Данас присуствујемо доласку адолесцената 
који више не одговарају традиционалном 
профилу ученика који је претходно прошао 
кроз строгу селекцију. 

 

• Последњих година  у средњу школу се  уписују 
и они ђаци  што пре неколико година неби 
ишли у средњу школу (или би завршавали 
разне курсеве). 

 

 

 



• Настава је доживљена из угла међуљудских 
односа. 

• Ван часа,наставници не спроводе никакву 
дисциплину и на одморима се мешају 
ученици а да се не примети никакав надзор. 

• Изостанци су главни проблем:ученици не 
долазе, беже из школе,бирају часове на које 
ће да иду, провлаче се,калкулишу...Они 
одлазе али нису у конфликту са школом. 

• Једино право и живо се дешава у разреду,ту 
се ученици стварно упознају и то је свет коме 
осећају да припадају. 

Одговорност 
наставника 



Разредне старешине 

• Зато су разредне старешине те које имају 
велику одговорност заједно са члановима 
одељенског већа. 

• Професор мора да има васпитну улогу и 
да га занимају изостанци ученика. 

• Ученик који направи 5 изостанака, 
разредни старешина позива родитеље, 
одмах се укључује П.П. Служба. 

 



Родитељи 

• Родитељи су постали агресивни,захтевни и 
понекад презриви.Мање су окренути 
школовању. 

• Забринути су ,више се плаше 
незапослености него што желе школски 
успех високог нивоа. 

• Они родитељи који су озбиљни често су 
родитељи добрих ученика. 

 



• Све мање поверења родитеља и 
сарадње са професорима 

 

• Родитељи морају да уважавају 
школу,..... 



2.Огледна одељења 

Прехрамбено-Шумарска и Хемијска 
школа Змај Јовина 3 

Сремска Митровица 

Едисон:”Ако радите нешто онако како сте то 
радили пре двадесет година,постоји и бољи начин” 



Прехрамбено-Шумарска 
и Хемијска школа 

Потенцијалне 
компетенције 

Визија боље будућности 

Квалитетан наставни 
кадар 

Квалитетнији ученици 

Савремена наставна 
средства 

Огледна одељења 

Тимски рад 

Време је промена 
•Брзи развој 

•Потреба за новим 
методама 

•Нове генерације 
•Потреба за сарадњом 

 

Резултат 
•Напетост 

•Несигурност 
•Фрустрација 

Дефанзивне акције Офанзивне акције 

Пројекција 
(кривите друге) 

Репресија 
(заборављање) 

Отпор према 
новинама 

Признавање 
сопствених грешака 

Развијање нових 
вештина 

Сарадња са другима 



Шта представља оглед? 

• Стандард стручног образовања 

• Стандард образовног профила 

• Припрема одговарајућих наставних 
планова и програма 

• Припрема одговарајућих наставних 
материјала 

• Модули-исходи 

• Изборни предмети 

• Технике оцењивања 

 

 



Стандард стручног образовања 

• Одражава реалност чврстих утемељених 
веза света рада и света образовања јер 
представља интеграцију 3 компоненте: 

 

1.Стандарда занимања 

2.Стандарда програма 

3.Стандарда и провере постигнућа 



Стандард програма 

• 1.Стручни део- Проистиче из стручних компетенција 

•  2.Општи део-чине основнe  знања и вештине(матерњи језик и 

комуникација, страни језици,математика и компјутерске технологије и физичко 
васпитање) 

• 3.Изборни део -је за додатно учење чиме се обезбеђује могућност за 

даље образовање личних интересовања ученика; 

• 4.Специфични део-условљен је захтевима локалне самоуправе 

• 5.Начин учења-у складу су са исходима учења 

• 6.Начин оцењивања-у складу су са исходима учења. 



Стандарди постигнућа 

Означавају развој способности ученика и 
очекивани ниво који он треба да достигне 
у образовном процесу(опште и стручне 
компетенције) 

Представљају за наставнике референтну 
тачку у наставном процесу 

 

3.су мера за постизање квалитета 
образовних програма. 

1 

2. 

3. 



Модули и исходи 

1.Први корак јесте да се утврде (означе) модули 
који произилазе из анализе занимања. 

Дефиниција модула: Модули су посебни елементи  
или пакети учења који воде до постигнућа 
утврђених исхода учења. 

  Модул је  скуп функционално повезаних знања, 
вештина и способности(компетенција) 
неопходних за обављање одређеног задатка. 

Модули могу бити самостални или део широких 
програмских,односно организационих целина. 



• 2.други корак јесте да се наведе циљ 
сваког модула.  

• Под тим се подразумева крајњи исход  
програма обуке,тј. компетенција коју 
ученик треба да стекне. 

 

     Циљ описује намеру учења. 



                 Циљеви              Исходи 

Опис намере учења Опис резултата учења 

Шта ће наставник да уради Шта ће ученик да ради 

Формулишу се у виду 
реченица које почињу 
глаголском именицом  
(оспособљавање,анализир
ање.... 

Формулисани су у виду 
активног 
глагола(буши,инсталира,а
нализира... 



Циљеви образовања су намере,опредељења и тежње; 
Представљају основу за планирање,организацију и 

реализацију процеса образовања. 

-Исходи су остварени резултати; 
Омогућују праћење и вредновање образовног 

процеса. 
Дају информације о постигнутим резултатима њиховој 
подударности са оним што је намеравано и очекивано 



3.Трећи корак јесте развој исхода учења. 

   Ово је кључна тачка наставног плана и програма 
усмереног на исходе(компетенције). 

Исходи у опису модула тачно треба да покажу 
шта ученик мора да буде у стању да уради да 
би успешно савладао модул. 

Исходи треба да опишу неопходно знање,  
вештине и ставове. 

Важан је број исхода у односу на величину модула. 



• Исходи увек морају јасно да се односе на назив 
модула. 

• Исходи треба да представљају јасан водич и за 
ученике и за наставнике/особу која врши 
оцењивање,а пожељно је да могу да их 
разумеју и остали корисници (нпр.послодавци). 

 

• Исход се формулише као одговор на питање: 

     -Шта ученик зна?(знање) 

     -Шта је у стању да уради? (вештина) 

     -Које особине испољава? (став). 



4.Четврти корак јесте да се опише препоручени  
садржај модула. 

   Препоручени садржај не мора да се описује за 
сваки исход учења,може да се комбинује више 
исхода. 

 

5.Пети корак јесте да се одреде место 
реализације наставе и облици наставе. 

 

6.Шести корак јесте дефинисање критеријума 
оцењивања 



Таксономија исхода образовања 

ТАКСОНОМИ ЈА 
ИСХОДА 

ОБРАЗОВАЊА 
БЛУМ 1956 

Когнитивни домен 
(Знање) 

Психомоторни 
домен 

(Вештине) 

Афективни домен 
(ставови,вредности 

и интереси) 



• Критеријуми оцењивања представљају 
стандарде по којима ученици морају да 
буду оцењени. 

 

• Требало би да представљају јасну смерницу  
и за ученике и за наставнике. 

 

• Критријуми морају да буду јасно 
формулисани и не смеју да буду подложни 
слободном тумачењу. 

6 корак-оцењивање 

1. 

2. 

3 



Увод у технике оцењивања 

• Разматрање о оцењивању 

• Зашто оцењујемо? 

• Шта оцењујемо? 

• Када оцењујемо? 

• Како оцењујемо ЗНАЊЕ ? 

• Како оцењујемо ВЕШТИНЕ? 

• Како оцењујемо СТАВОВЕ? 

• О практичним тестовима 



Зашто  
Оцењујемо? 

Шта 
Оцењујемо? 

Када 
оцењујемо? 

Како  
Оцењујемо? 

Наставници 



Зашто оцењујемо? 

• Да утврдимо потребе за учењем 

• Да одаберемо следеће кораке при учењу 

• Да потврдимо постигнућа 



Шта оцењујемо? 

• Знање 

• Вештине 

• Ставове 



Када оцењујемо? 
Контуирано оцењивање: 

•     Текући процес прикупљања оцена и 
евиденције 

• Дан за даном,неформално или формално 
оцењивање које наставници спроводе да 
идентификују слабости или области за будући 
развој 

• Може бити формативно или сумативно 

Финално тестирање 

• На крају периода учења 

• Финално тестирање је само сумативно 



Како оцењујемо ЗНАЊЕ? 

• Питања-одговори 

• Вишеструки избор 

• Питања тачно-нетачно 

• Есеји 

• Чињенични извештаји 

• Итд. 



Како оцењујемо ВЕШТИНЕ? 

• Опажања наставника 

• Практични тестови вештина 

• Симулације 



Како оцењујемо СТАВОВЕ? 

• Углавном се тестирају у комбинацији са 
тестовима вештина 

 

• Опажања наставника 

• Практични тестови вештина 

• Симулације 



О практичним тестовима: 

• Пре него што се било који практични тест 
изведе,наставници ће демонстрирати 
одређене компоненте и ученици ће вежбати  
у радионицама или лабораторијама. 

 

• Упутство за рад може помоћи и 
наставницима,колико и ученицима. 



Прехрамбено-Шумарска и Хемијска Школа 

                 Змај Јовина 3 

             Сремска Митровица 

              

Тел: 022/626-966 

е-mail:direktorpsh@neobее.net 

Wеb sajt: 



Предмет: Дрво као сировина 

• Наставник:Проф.Небојша Огњеновић 

 

• Прибор:-Свеска А-4 формата и флеш 

                      -Оловка 

                      -Уџбеник 

                      -Три дрвене бојице(ц,з,ж) 

 

• Литература:Технологија материјала 

            проф.Банковић  



         Циљеви предмета:  
• Да се ученици упознају са врстама дрвета, њиховим 

карактеристикама,својствима, њиховим утицајем 
на начин обраде и област примене. 

• Да се ученици упознају грешкама дрвета, узроцима 
настајања и утицајем на коришћење дрвета као 
сировине. 

• Овладају основним концептима и терминологијом, 
ради стварања солидне базе за надградњу кроз 
будуће предмете. 

• Схвате улогу тимског рада,који готово увек 
резултира решавањем проблема и побољшањима. 

• Доносе одлуку и решавају проблеме на основу 
података и чињеница а не искључиво интуицијом.  
 



Присуствовање на часовима 
• Присуство на часовима је обавезно.Сав материјал 

изложен на часовима биће предмет сталних 
провера знања.Уколико ученици изостану више од    
30% (оправдано или неоправдано)не могу бити 
оцењени, већ ће одговарати пред комисијом. 

• У случају да наставник касни 15 мин.можете 
напустити час без икаквих последица. 

• Није дозвољено ометање наставника,добацивање 
и гласно разговарање на часу.  

• Пре почетка часа проверите да ли су мобилни 
телефони искључени. 

•  Редари су дужни да одржавају уредну учионицу.  



Шта мажете очекивати од предмета:       
Ви од мене: 

• Трудићу се да будем праведан. 

• Уважаваћу вашу личност. 

• Одговараћу на ваша питања како, за време, тако 
и ван наставе. 

• Одговараћу на ваше иницијативе у што краћем 
року. 

• Трудићу се да час буде што интересантнији. 

• Настојаћу да овај предмет буде пријатно 
искуство како за вас тако и за мене. 

• Настојаћу  да све научите у школи. 

• Трудићу се да сваки час буде другачији. 
 



Ја од вас: 
1.Да ћете редовно похађати наставу и бити пажљиви 

на часу. 

2.Да ћете на време долазити на час. 

3.Да ћете редовно носити прибор потребан за час. 

4.Да ћете учествовати у дискусијама на часу. 

5.Да ћете уважавати ваше другаре и њихово 
мишљење. 

6.Да ћете ми пружати повратне информације. 

7.Да ћете се поштено понашати при свим проверама 
знања. 

8. Да ћете учити и увек спремни долазити на час. 

9.Да ћете прикладно одевени долазити на час. 



Оцењивање: 

• Предвиђено је да ученици током године 
учествују у дискусијама,да испуњавају 
тестове знања,усмено одговарају и раде 
семинарске радове.        

• Тестирање се обавља најмање једном а 
највише три пута у тромесечју. 

• Тестирање се обавља и на крају школске 
године,тест обухвата комплетно градиво 
обрађено током школске године.  



Расподела оцене за предмет:                  
“дрво као сировина” 

• Активност и дисциплина на часу          15 % 

• Тестови знања                                              35 % 

• Семинарски рад                                            10 % 

• Усмено одговарање                                     15 % 

• Завршни тест                                               25 %  



Оцена: 

•  од 55 до 67          довољан          (2) 

•  од 68 до 81           добар              (3) 

•  од 82 до 93          врло добар     (4) 

•  од 94 до 100        одличан           (5) 



3.Стратегија развоја образовања до 
2020 године 

• Веће издвајање за образовање 

• Обавезно средње образовање 

• Усавршавање наставника  

• Другачији систем награђивања 

• Финансирање по ученику 

• Нова улога саветника 

• Екстерна и интерна евалуација 

 

 

 



• Од 2002-2010 уписано је 15,5% мање 
основаца, 7,86% средњошколаца и 
формирано 9% мање одељења. 

 

• Самим тим смањен је број запослених са 
пуним радним временом. 

 

• Уведен је 71 огледни профил у средњим 
школама,други страни језик,преведено 
је 9 образовних профила у редован 
систем образовања. 



• 2682 наставника без норме 

• 100 наставника нераспоређено 

• Највећи акценат је стављен на на квалитет 
и праведности у образовању,доброј 
пракси и партнерству, наставницима 
будућности и напредовању у струци(4 
могућа  нивоа),а веће знање носи са 
собом повишицу... 



4.Васитно-дисциплинске мере 

 



5.Текућа питања 

• Организатор наставе 

• Нови образовни профили 

• Образовање одраслих 

• Нова улога саветника 

• Календар 

• Изостајање са посла 

• Опремање школе 

 

 


