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НАЦИОНАЛНОМ ПРОСВЕТНОМ САВЕТУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

  Београд 
 

 
Предмет:  Одбијање предлога Радне групе за ревидирање наставног плана и програма наставе 

информатике и предлога измена наставних планова и програма оз области технике, 
технологије и информатике у основним и средњим школама 

 
 

Полазећи од чињенице да је Министарство расписало Јавни позив за избор чланова за формирање 
радне групе за ревидирање наставног плана и програма наставе информатике у основним и средњим 
школама за „делегате“, а да смо благовремено указали на једнострани прилаз важном питању – 
указујемо да  
 процедура кандидовања је трајала само пет дана од јавног постављања на сајту Министарства, 
 скоро цео Јавни позив се односио на области технике и технологије које нису назначени у 

преамбули јавног позива као разлог за његово расписивање, а који ће радити преко интернет  
„мрежа“ без непосредног рада у групама; 

 избор пријављених „делегата“ је био без утврђене процедуре и необјављених критеријума; 
 сви су наставници који предају предмет  Техничко и информатичко образовање напустили даљи 

рад у тзв. Групи  јер су увидели фарсу која је була суштина несистемског приступа реформисања; 
 планове, програме и предметне исходе и за предмет ТИО израдили су некомпетентне особе за 

овај предмет који „кроје и прекрајају“ и планове других наставних предмета; 
 

Министарство овај поступак није водило транспарентно, а евентуални закључци произашли 
из таквог рада неће гарантовати регуларност ни објективност. 

Сматрамо да је оваквим деловањем Министарство  нарушило научно – стручни приступ 
проблему који је од ширег друштвеног и јавног интереса. 

 Радне групе која је скупљена на брзину за пет дана и без релевантних  компетенција са 
једним циљем да се  „прогура“ на мала врата на нелигитиман начин усвајање Плана и програма 
школског система наше земље и то „без целовите стручне расправе“ како је тражио НПС – ет. 

 

Предлажемо  
 

1. Одбијање предлога Радне групе Министарства просвете, науке и техехнолошког  
развоја јер је непримерен за наш образовни систем и услове. Надамо се да ће НПС  
зауставити овакве покушаје ревидирања нашег образовног система. 
 

2. Да се јачање дигиталних компетенције и ИКТ треба да остварује у оквиру 
МЕЂУПРЕДМЕТНИХ компетенција  увођењем у све наставне предмете. 

 

3. Да се питање повећаног броја обавезних часова у 7. и 8. разреду ОШ реши 
Законом.  

 

 
Председник  Републичког друштва,     Председник  Регионалног дрштва, 
 

Митар Митровић, проф.                      Милош Соро, проф. 
                   педагошки саветник 

 
 
 


