
РЕГИОНАЛНО ДРУШТВО ЗА ТИО 
ЗРЕЊАНИН 
 
Комисија ЗУОВ-а је урадила разредне исходе за предмет 

Техничко и инфотматичко образовање. Направљен је велики број 
пропуста јер разредни исходи нису у потпуности компатибилни са 
Стандардима и предметним исходима, као да су прављени за неки 
други предмет. Тиме би преедмет допао у ћорсокак из којег би било 
тешко изаћи светла образа. 

 
Проблеми су настали јер за већину стандарда нема разредних исхода.  
Ево примера исхода стандарда који се односе на САОБРАЋАЈ : 

 

ТИО.1.2.5. Зна врсте саобраћаја, саобраћајних и транспортних средстава и 
објеката. 
ТИО.1.2.6. Познаје правила, прописе и начине регулисања саобраћаја 
ТИО.2.2.2. Разликује објекте саобраћајних система. 
ТИО.2.2.3. Повезује начин функционисања и намену средстава унутрашњег и 
спољашњег транспорта. 
ТИО.2.2.4. Класификује техничка средства према намени у различитим привредним 
делатностима 
ТИО.3.2.4. Класификује учеснике у саобраћају по приоритету кретања. 
ТИО.3.3.2. Креира ситуациону саобраћајну раскрсницу 
 
 

У ДОЊИМ ТАБЕЛАМА СМО ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЕ ИСХОДЕ КОЈИМА 
СЕ МОГУ ОСТАРИТИ ОДРЕЂЕНИ СТАНДАРДИ ПО ОБЛАСТИМА. 
 

 

 ЗА 

ТЕХНИЧКА  СРЕДСТВА 

СТАНДАРД РАЗРЕДНИ ИСХОД разред 
2.2.2. 

Измена 
- разликује врсте, начине градње и намену грађевинских 
објеката у грађевинарству и саобраћају 
 

6. 

1.2.4. 
Нови разр. 

исход 

- примењује основне електронске компоненте за израду 
једноставнијиг електронских кола 
 

8. 

1.2.5. 
Нови разр. 

исход 

- познаје врсте саобраћаја  5. 
- зна врсте сабраћајних и транспортних средстава 
 7. 

2.2.1. 
Измена 

- објашњава намену и принципе рада  машина и 
механизама на узорку или уз помоћ мултимедијалних 
презентација 
 

7. 

2.2.3. 
Нови разр. 

исход 

- зна функцију и намену средтава унутрашњег и 
спољашњег транспорта 
 

7. 

2.2.4. 
Нови разр. 

исход 

- класификује техничка средства према намени у 
привредним делатностима 
 

5. 



3.2.1. 
Нови разр. 

исход 

- разуме начине функционисања електротехничких  
машина и уређаја  
 

8. 

3.2.4. 
Нови разр. 

исход 

- уме да класификује учеснике у саобраћају по приоритету 
кретања користећи моделе и симулације 5. 

 
 

ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЏИЈЕ 

СТАНДАРД РАЗРЕДНИ ИСХОД разред 
3.3.2 

Нови разр. 
исход 

- уме да изради макету или симулацију саобраћајне 
раскрснице 6. 

 

 

МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

СТАНДАРД РАЗРЕДНИ ИСХОД разред 
3.1.2. 

измена 
- примењује основне поступке обраде и испитивања 
појединих својстава материјала при изради модела уз 
примену мера заштите на раду 

7. 

 
 
 
ИКТ 
 
СТАНДАРД РАЗРЕДНИ ИСХОД разред 

1.4.5. 
Измена 

- управља порукама електронске поште и осталим 
видовима комуникације 
 

8. 

2.4.3. 
Нови разр. 

исход 

- према намени одабира одговаракуће радне функције  
уређаја у домаћинству  

 

8. 

2.4.4. 
измена 

- преузима, инсталира и користи програме за моделовање 7. 

3.4.1. 
Нови разр. 

исход 

- за дати пример одређује алгоритам израде и решавања 
проблема 

 

5. 

3.4.2. 
Нови разр. 

исход 

- користи програме за  приказивање и симулацију рада 
машина и постројења 
 

7. 

3.4.3. 
Нови разр. 

исход 

- одговорно користи образовни рачунарски софтвер и 
интернет за решавање проблема регулисања саобраћаја и 
приказа технолошких процеса 
 

6. 
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Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја 
Б е о г р а д 

 
 

Предмет: Иницијатива за наставак рада на измеии и допуни разредних исхода у 
предмету Техничко и информатичко образовање за основну школу 

 
 
 

На основу наших дописа Заводу за унапређивање образовања и васпитања 
везаних за нашу иницијативу на измени и допуни разредних исхода наставног 
предмета ТИО као и формирања нове или допуну постојеће комисије Завода, добили 
смо одговоре који су у прилогу овог дописа. 

 
 
 

Образложење 
 
Наше стручно друштво је разматрало предложене разредне исходе која је 

припремила комисија Завода и утврдили да раније урађени стандарди постигнућа 
ученика у предмету ТИО нису у потпуности примењени при изради разредних исхода.  

Пронашли смо 7 (седам) стандардних исхода који се односе на САОБРАЋАЈ, а 
нису инплементирани ни кроз ниједан исход које је комисија Завода припремила за 
сва четири разреда предмета ТИО. 

Детаљном анализом разредних исхода предложили смо укупно 16 разредних 
исхода који су делимично или потпуно изостављаени, а у стандардима за овај предмет 
постоје. 

 
С обзиром на горе изнето, стекли смо утисак да Комисија Завода за израду 

разредних исхода није радила у складу са дефинисаним стандардима, општим и 
посебним предметним компетенцијама који су већ припремљени за овај предмет. 
Њихов резултат рада код нас је наишао на велико незадовољство. 

 
 
Молимо вас да отворите могућност да се разредни исходи ураде на квалитетан 

начин на задовољство струке и образовања и васпитања младих генерација. 
 
 
С поштовањем, 
 

 
Председник, 

 
Милош Соро, проф. 

 


