
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 
 

1. Поводом расписивања Јавног позива за избор чланова за формирање 

радне групе са циљем ревидирања наставног плана и програма наставе 

информатике у основном и средњем образовању и добијене подршке од 

стране НПС, реаговало је Друштво педагога техничке културе Србије и 

Регионално друштво за ТИО упутивши допис Заштитнику грађана и 

кабинету Председника владе Републике Србије. Овим дописом је 

затражено повлачење Јавног позива због кршења Закона о јавном 

оглашавању. Наиме, није спроведена процедура по Закону о оглашавању 

поводом овог позива нити су изабрани чланови запримили решење за 

обављање задатог посла. 

 

2. Радна група је радила на кројењу и прекрајању наставних планова и програма. 

Неки су напустили ову незапамћену он-лајн израду ових докумената и 

увођење новог обавезног наставног предмета у основну школу. Водитељи у тој 

радној групи су и професори информатике у основној школи али и 

дипломирани машински инжењери који раде у средњој школи, а главни 

стратези њихове "реформе" су такође професори информатике. Ако су неки 

стручњаци у радној групи, а нису наставници, креатори образовне политике, 

због чега та политика израђује наставне планове и програме? 

 

3. Новим он-лајн планом „реформатора“ за основну школу који „компетентно“ 

припремају за све обавезне и изборне предмете наставне планове и програме, 

годишњи фонд часова за ТИО би био смањен колико и сви други предмети 

равномерно, наводно због смањења оптерећења ученика. У ствари, тако би 

добили часовни простор за убацивање новог обавезног предмета у основној 

школи. За предмет ТИО припремили су и програм од онога што је остало 

након присвајања исхода свом предмету. Иако је радна група формирана због 

ревидирања наставе информатике у основној и средњој школи, имали су за 

циљ дефинисање измена наставог плана и програма Техничког и 

информатичког образовања. То није био предмет јавног конкурса за 

формирање радне групе Министарства да би био у духу подршке НПС-та. 

 

4. Опште информатичке компетенције су нераскидив део усвајања знања и 

умења применљивости у техничким системима како у индустрији тако и у 

свакодневном животу. Нико нема ексклузивно право да то раздваја. Уместо да 

се баве у складу са подршком НПС својим предметима "Од играчке до 

рачунара" и "Информатика и рачунарство" можда и основама програмирања, 

што би се могло подвести под циљ јавног конкурса, креирају стручно и 

компетентно друге наставне предмете. Предмет ТИО вероватно је један од 

успешних примера  развијања алгоритамског начина размишљања. То исто 

важи и за развијање дигиталних компетенција ученика јер и по закључцима 

НПС, предмет ТИО једини у којем се то остварује у основној школи. 

 

5. Радне групе су започеле са радом и временом је дошло до напуштања 

појединих чланова од даљег рада. Прокламована иницијатива Јавног позива 

због које су се многи чланови на делегатском принципу јављали или 

делегирани, није била у складу са реалним задацима које су постављали 

руководиоци радних група-секција, а који су обрађивани он-лајн везом. Нико 

од њих (осим оних који су знали) није ни знао да је основни задатак које ће 



Министарство пред њих испоставити дефинисање предлога измена 

наставних планова и програма из области технике, технологије и 

информатике у основним школама, јер то није ни била основа 

иницијативе. Идеја да се јачају дигиталне компетенције ученика 

ревидирањем наставе информатике постала је мотив за мењање 

наставних планова осталих предмета, исхода у ТИО, увођења тематског 

рада у школе и  модела организације наставе. 

 

6. Сав тај посао су институционализовали и тако спроводе своје идеје и циљ који 

су себи зацртали у јачању дигиталних компетенција ученика. Можда мисле да 

се то може остварити само увођењем новог наставног предмета, а не кроз 

међупредметне компетенције, односно увођењем ИКТ компетенција у све 

наставне предмете. Вероватно не знају да се међупредметни концепт 

дигиталних компетенција остварује скоро у 2/3 европских земаља као и да 

суштинско растерећење зависи превасходно од обима и сложености наставних 

програма, а не од броја наставних предмета.  

 

7. Предмету Техничко и информатичко образовање може да инпонује што се 

информатика/информатичке технологије узучавају у овом предмету, али је 

чињеница да се у огромном броју школа изучава свих осам разреда крoз два 

наставна предмета "Од играчке до рачунара" и "Информатика и рачунарство",  

што је вишеструко више него што је то у предмету ТИО.  

 

8. Ако је предмет Техничко и информатичко образовање „несрећна брачна веза“ 

оправдање за ставове неких факултета, ваљда мислећи о неуспешним 

информатичарима за шта су вероватно сами криви, шта ученици раде на 

часовима информатике у нижим и вишим разредима основне школе? А где је 

ту обавезан предмет рачунарства и информатике у средњим школама?                     

Зар се ученици након основне школе уписују на факултете или можда 

запошљавају? Изгледа да је и континуитет изучавања информатике пресудан, 

како кад је он могућ у свим разредима основне школе - од првог до осмог?. 

Зашто се не запитамо због чега га ученици не одабирају за изучавање или је и 

за то крив предмет Техничко и информатичко образовање ? 

 

9. Наставници Техничког и информатичког образовања док су били чланови 

Редне групе нису подржали израду Наставних планова и исхода за свој 

предмет поготово не за друге предмете. То су урадили углавном наставници 

информатике. Ниједно Стручно друштво Техничког и информатичког 

образовања није подржало план, програм и исходе те и не стоје иза 

предлога Радне групе. 

 

10. Стручна дрштва ТИО сматрају  
 

- да се јачање дигиталних компетенције и ИКТ треба да остварује у 

оквиру МЕЂУПРЕДМЕТНИХ компетенција  увођењем у све наставне 

предмете. 

- да се питање повећаног броја обавезних часова у 7. и 8. разреду ОШ 

реши Законом јер недељно оптерећење ученика код нас мање у односу 

на многобрјне европске земље. 


