
Проф. др Слободан Попов
1
 

Центар за развој и примену науке,  

технологије и информатике 

 

Зауставите инстант реформаторе 
 

Иницијатива помоћнице министра просвете за средње образовање Снежане 

Марковић о статусу наставног предмета Техничко и информатичко образовање (ТИО) и 

изборног предмета Основе информатике и рачунарства је с разлогом изазвало бурне  

реакције. 

Зар нама није доста експеримената над нашом децом, на целој популацији  који се 

доносе преко ноћи.  

Није она први „реформатор“ коме је Техничко образовање засметало. Пре ње је 

некадашњи министар просвете Драгослав Младеновић 1994. године такође покушао да га 

потпуно укине као што је укинуо домаћинство и прву помоћ. Међутим у одбрану 

Техничког образовања  стао је академик Александар Деспић председник САНУ. Академик 

Деспић је поред осталог изговорио реченицу која је окренула ситуацију у правом смеру. 

Она гласи „Не смемо дозволити да наша млада генерација буде инфериорна у 

технолошком домену у односу на наше окружење“. Под „технолошким“ академик Деспић 

је подразумевао технологију у најширем смислу и информациону технологију. Тиме је дат 

сигнал за примену нове концепције и Наставног програма Техничког образовања. На 

платформи нове концепције, уместо искључиво ручног рада и рада по шаблону, изграђен 

је најмодернији програм овог наставног предмета. Основу наставе техничког и 

информатичког образовања чини концепција која је настала на достигнућима психолошко 

– педагошке науке и техничко - технолошког развоја (технологија, информатика, 

кибернетика),  као и искустава других земаља. Због тога основно опредељење је да се у 

концепцији техничког и информатичког образовања задржи развој вештина и моторике 

(сензомоторика, психомоторика, фина моторика), развој техничког ставаралаштва, 

упознавање са техничким материјалима као и технологијом њихове обраде, 

саобраћајно васпитање и образовање, енергетика, екологија, пољопривредна 

технологија, грађевинска техника, култура становања, машинство, електро техника 

и електроника, телекомуникације, роботика и информатичка технологија (интерфејс 

технологија, Интернет, електронска пошта и др.). 

У  реализацију Техничког и информатичког образовања су уткани основни циљеви 

и препоруке како да ученик уђе у свет технике и технологије, у свет рада и производње, 

свет науке и њених закона и да се створе креативни људи на том пољу развијањем њихове 

стваралачке техничке културе и начина мишљења  и тако доприноси развоју дуалног 

образовања и предузетништва. 

 

Шта предлаже помоћница министра Снежана Марковић?  
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Прпф. др Слпбпдан Ппппв, председник Центра за развпј и примену науке, технплпгије и инфпрматике, 

бивщи саветник министра за Технишкп и инфпрматишкп пбразпваое, аутпр Наставнпг прпграма за Технишкп 
и инфпрматишкп пбразпваое, аутпр прпграма за избпрни прпграм Инфпрматика и рашунарствп, кпаутпр 
учбеника за 5. и 6. разред,  кпаутпр Метпдике Технишкпг и инфпрматишкпг пбразпваоа, аутпр мнпгих радпва 
на наушним скуппвима, председник  Аспцијације технике, инфпрматикеи пбразпваоа Југпистпшне Еврппе, 
дпбитник признаоа за живптнп делп у пбласти технишке културе. 



1. Да се практични део ТИО, који се не односи на ИКТ буде пребачен у техничко образовање, 

а да се све што је у вези са информационо-комуникационом технологијом, информатиком, 

програмирањем, роботиком, укључујући и оно што се ради у оквиру конструкторског 

моделовања (кроз модуле), пребаци у други предмет, чије би име тек дефинисали. 

Ово је добар пример колико г. Марковић не познаје ни концепцију ни наставе садржаје 

Техничког и информатичког образовања. То је као да се на настави физике обрађује 

оптика а на часовима географије раде вежбе из оптике. Она не разуме да су модули део 

наставих садржаја где ученици примењују оно што је рађено у току године кроз своје 

пројекте „од идеје до реализације“. Она би да поцепа предмет управо на оном месту где 

треба да се верификује и примени оно што је научено. 

Коме пада напамет да раздваја технику и технолигију од информационе 

технологије. Нема више техничког уређаја у који није уграђена и информациона 

технологија. Због тога се информатички садржаји налазе у програму техничког и 

информатичког образовања што произилази из чињенице да информатика револуционише 

и интегрише друге системе и технологије. То важи и обрнуто. Информатичка технологија 

је резултат научно - технолошког развоја и достигнућа. Познато је да се у условима 

научно - технолошког прогреса наука и технологија развијају великом брзином. То је 

условљено откривањем нових чињеница и проналазака. У тај живи ланац промена улази 

информатика, као нова дисциплина, која интерактивно на те промене утиче, условљава и 

поспешује.  Погрешно је мислити да је техничко - технолошко образовање алтернатива 

информатичком образовању. Напротив, они су комплементарни.  Запостављањем 

техничког или информатичког образовања може се негативно одразити на друштвено - 

економски и технолошки развој земље. То би довело до стварања инфериорне нације у 

техничко - технолошком или информатичком домену.  

Како се могу настави садржаји као што су „информационо-комуникациона 

технологија,  роботика, укључујући и оно што се ради у оквиру конструкторског 

моделовања (кроз модуле), који су органски везани за технику „пребацити у неки 

предмет чије би име тек дафинисали“ (???). Дакле ово је врхунац „Франкенштајн“ 

предлога. Па ови садржаји су и предвиђени тамо где се обрађује управљање интерфејсом, 

роботика, машински елементи и др. а то је у настави техничког и информатичког 

образовања. Да ли ће информатичари накнадно да уче о машинству, материјалима, обради 

материјала идт. да би израдили моделе робота или било којег уређаја којим се управља 

путем интерфејса.  

Ова реформаторка с прстом на челу кроји два предмета према њеним аршинима, и 

оба би упропастила. Она не разуме да се природне групе предмета већ интегришу у један 

предмет, а овде где је логичка целина остварена она би да дели. Она не разуме да настава 

техничког и информатичког образовања, која је обавезна за све ученике, обезбеђује 

довољно информатичког образовања за све ученике. Заборавља да у основној школи 

имамо инклузивну децу, затим око педест посто просечне деце, што значи да 

информатички садржаји који су дати у настави ТИО задовољавају те потребе.  

Изборна настава Основе информатике и рачунарства је зато и уведена да се 

задовоље потребе деце која желе више него што је обавезна настава, а то су: графика, 

мултимедије, анимација, програмирање... Да ли су ови садржаји потребни целој 

популацији? Да ли су у стању да их прате? Треба знати да статус овог избоног програма  

треба да остане изборни да се не оптерећују деца са оним садржајима који нису потребни 

целој популацији. Изборни статус омогућава флексибилније облике и садржаје рада него 

обавезни предмети. Предлажемо да се оцене из информатике и рачунарства уведу у 



просек успеха ученика и/или да се дају корективни бодови при упису у средњу школу, где 

је информатика значајна за одређени смер, оним ученицима који су похађали ову наставу. 

Тиме се даје могућност повезивања вертикале. Са овим ставом су се сложили и учесници 

Конференције посвећене овој проблематици на којој су присуствовали универзитетски 

професори техничких факултета, директори средњих стручних школа, наставници ТИО, 

као и председница Националног просветног савета проф. др Десанка Радуновић и 

директор ЗУОВ-а  проф. др Зоран Аврамовић. 

 Рефоматорка Марковић би било добро да се позабави статусом наставе 

информатике у средњим школама и гимназији с обзиром да је то њен фах и тренутна 

позиција која то налаже. Није добро да се меша у подручја која не познаје.  

Зато у име наше деце спречимо експерименте над  њима,   а „реформатори“ 

нека се баве својим послом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Конференцији су били присутни и гости из Хрватске. Фрања Павловић из 
Загреба испред Хрватског Савеза педагога техничке културе и Асоцијације технике, 
информатике и образовања Југоисточне Европе је истакао следеће: 

„Наиме, крајем школске године 1994/1995. Министарство је у потпуности укинуло 
предмет Техничка култура без претходне најаве и то кроз годишња задужења дјелатника 
школа. У тим задужењима није било техничке културе.  Након тога направили смо 
изузетне напоре и доиста агресиван притисак и успјели вратити један сат техничке 
културе. Но било је то највише што смо могли постићи. После тога почео је континуирани 
пад броја ученика у средњим техничким школама а поготово на Факултетима. Након 
двадесет година ту смо гдје смо без производње са огромним међународним 
задужењима. За поправак тог неразумног потеза и повратак производњи потребно је 
најмање десет година. Предуго за било какав напредак. Наша порука је да Србија не 
треба да прави грешку коју је направила Хрватска. И на крају. Морам се обратити 
људима који заговарају укидање предмета техничка култура. Сваким сте даном све 
старији. И замислите кад ће Вам бити потребна било каква лијечничка помоћ. Сусрест 
ћете се са својим одлукама: лијечником који није научио руковати алатима и апаратима, 
кирургом који није имао резбарски ножић у руци, који ће рану шивати а да иглу није видио. 
Наслушао сам се паметњаковића који су тврдили да техничка култура школује 
аутолимаре. Па и тога треба.Техника и технологија напредују и то вртоглавом брзином. 
Јединство технике, технологије и примењиве информатичке технологије 
незаобилазан је пут ка напретку појединца а тиме и укупног доприноса друштву 
и држави. Треба се свакодневно прилагођавати, а не из страха и незнања бјежати од 
проблема.“ 
 


