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         Организатор круглог стола   Регионално друштво ТИО, 
Суорганизатори  Технички факултет „Михаајло Пупин“ Зрењанин и 
   Друштво педагога техничке културе Србије 
 

У раду скупа је учествовала председница Националног просветног савета, директор и његов 
заменик Завода за унапређење образовања и васпитања, 15 доктора наука, представници 
Покрајинског секретаријата за образовање АП Војводине, Регионалне привредне коморе, 
Факултета техничких наука Нови Сад, Техничког факултета и Високе техничке школе 
струковних студија у Зрењанину, Скупштине општине Зрењанин, Асоцијација технике, 
инфрматике и образовања Југоисточне ЕУ из Македоније, Националне службе за 
запошљавање, ЦНТИ Нови Сад, научни и стручни радници те наставници и директори школа. 

 
На Округлом столу са темом  Дигиталне компетенције за друштво знања и рада - ИКT у 

нaстaви Teхничкoг и инфoрмaтичкoг oбрaзoвaњa који је орджан у Зрењанину 19.01.2015. 
године  донети су закључци од којих посебно истичемо:  
 
 Да се перманентно прате промене у оквиру технологије и информатике у образовању 

у свету и развијенијим земљама Европе у циљу благовременог прилагођавања 
образовног система тим променама; 
 

 Рад на рачунару треба омогућити свој деци, али не да буде сам себи сврха, већ у циљу 
лакшег савладавања наставних садржаја из различитих наставних предмета; 

 
 Информатичку писменост и културу као и коришћење ИК технологије требало би 

развијати од најмлађег узраста деце уз поштовање одређених принципа као 
превентиве „од играчке до алата“; 

 
 Иницирати код наставничких факултета оспособљавање наставника за примену 

савремене наставне технологије, на основним студијама развијати медијску 
педагогију, а и на последипломским студијама примену информационе технологије у 
научно - истраживачком  раду; 

 
 Треба увести реда у терминологију која се користи и усвојити стандарде како у сфери 

софтвера тако и у сфери хардвера, што би омогућило увођење контроле квалитета у 
образовању; 

 
 Да се у реформским променама  поред увођења ИК технологије уводе и нови облици 

наставе- настава на даљину, модуларна настава и др.; 
 

 У основној школи наставни садржаји морају садржати сазнања о модерним 
технологијама. Посебну улогу има наставни предмет Техничко и информатичко 
образовање Нарочито треба радити на развијању дигиталних компетенција у свим 
наставним предмета како у основном, а посебно средњем и високошколском 
образовању. 

 



 Степен свеукупног развоја већ је дошао до тачке у којој су техника/технологија и 
информационо-комуникациона технологија постали нераскидиво међузависни. Без 
технике и технологије  нема развоја ИКТ и обрнуто. Без знања и умења  технике и 
технологије нема успешног коришћења информатике, као и обрнуто. Тако су 
техничко-технолошки и ИКТ садржаји закономерно постали саставни део општег и 
професионалног образовања. 

 
 ИКТ није једнако техника нити информатичко образовње може бити замена за 

техничко-технолошко. Није дилема информатичко или техничко-технолошко, 
потребно је и техничко и информатичко образовање и оспсобљавање. То је 
претпоставка и могућност целоивотог учења сваког појединца. 

 
 Подржан је став Националног просветног савета  „ с обзиром да не постоји други 

обавезан предмет у основној школи који ће подржати развој дигиталне писмености 
као једне од кључних компетенција  савременог грађанина.  ... да је ово предмет који 
на том нивоу образовања у највећој мери у односу на све остале предмете упознаје 
ученика са новим технологијама и производима човекове делатности,.. “ 

 
 Наставни садржаји се морају континуирано мењати у складу са развојем технологија 

(информатика, роботика, нови материјали и др), посебно интерфејс технологија тј. 
управљање рачунаром. 

 
 Настава Техничког и информатичког образовања треба да обезбеди обавезни 

минимум информатичког образовања за све ученике. Зато се овој настави мора 
посветити посебна пажња. Мора се обезбедити нови норматив опреме и наставних 
средстава, одговарајућа хардверска и софтверска подршка.  

 
 Имајући у виду састав популације према Гаусовој кривој,  где су  најбројнији  

просечни ученици,  ТИО треба да задовољи  основни, средњи  и напредни ниво 
стандарда.   

 
 Код ученика треба развијати способности критичког размишљања и способности 

стваралаштва што је предуслов њиховом каснијем укључивању у рад и стручно 
усавршавање. 

 
 Примерено узрасту ученика у основним школама потребно је изграђивати 

алгоритамске елементе система «од идеје до реализације» који ће помоћи ученицима 
у развијању правилне процедуре решавања неког проблема  
 


