Република Србија
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је покренуло иницијативу за
ревидирање наставног плана и програма наставе информатике у основном и средњем
образовању у циљу унапређивања квалитета наставе и јачања дигиталиних компетенција и
информатичке писмености ученика. Национални просветни савет је подржао иницијативу и
предложио да се кроз свебухватну стручну расправу у вези са уоченим проблемима у настави
дође до целовитих, прихватљивих и квалитетних решења.

У складу са закључком Националног просветног савета, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја (у даљем тексту МПНТР) објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
За избор чланова за формирање радне групе која ће координисано радити у више секција на
следећим задацима:
1.

Анализа резултата тестирања и истраживања постигнућа ученика из области технике,
технологије и информатике, које ће спровести МПНТР у сарадњи са истраживачима и
експертима за наведене области.

2.

Анализа курикулума других образовних система у којима су ове теме заступљене.

3.

Дефинисање очекиваних исхода и циљева и, у складу са њима, дефинисање предлога
измена наставних планова и програма из области технике, технологије и информатике у
основном и средњем образовању.


У другом циклусу основног образовања размотрити и дефинисати начине за
осавремењавање наставе информатике и извршити усклађивање тема, садржаја и
концепата који се обрађују из области технике, технологије, информатике и
рачунарства у оквиру предмета „Техничко и информатичко образовање“ и
„Информатика и рачунарство“. Размотрити могућност прерасподеле часова
обавезних и изборних предмета из области технике, технологије и информатике, а
у складу са законски прописаним недељним оптерећењем ученика.



У средњем образовању ревидирати и осавременити наставни програм предмета
Рачунарство и информатика у гимназији и средњим стручним школама и
успоставити континуитет са обавезним образовањем из ове области;

1

4.

Ревидирање наставних програма осталих предмета у складу са следећим препорукама:


На нивоу разредне наставе у основној школи размотрити и дефинисати начине за
увођење основних информатичких садржаја који развијају алгоритамски начин
мишљења и обезбеђују безбедно коришћење интернета у добу када та свест и треба
да се формира код ученика.



У наставне програме осталих обавезних и изборних (неинформатичких) предмета у
другом циклусу основног образовања и васпитања и средњем образовању и
васпитању, уградити садржаје, циљеве и исходе који се односе на примену ИКТ-а у
различитим областима људске делатности.

Позив се упућује релевантним високошколским установама, средњим и основним школама,
представницима привреде, као и стручним друштвима да предложе своје истакнуте појединце
за чланство у радној групи. Као представнике школа очекујемо, у зависности од секције за
коју се пријављују, наставнике разредне наставе, наставнике Техничког и информатичког
образовања, наставнике Информатике и рачунарства у ОШ, наставнике Рачунарства и
информатике у СШ.
Радна група ће у свом саставу имати и представнике МПНТР-а, ЗУОВ-а и ЗВКОВ-а.
Позив се објављује 11. априла. Рок за пријаву је 17. април 2016. године.
Пријаве слати искључиво електронски на имејл адресу ikt.skole@mpn.gov.rs
Радна група ће радити искључиво коришћењем веб-апликација за комуникацију и
сараднички рад. За рад у групи није предвиђена финансијска надокнада.

МИНИСТАР
др Срђан Вербић
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