
1     Основна школа "Стари град " У Ужицу     ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ  КРЕАТИВНА ИНФОРМАТИКА  7. РАЗРЕД  за период 2020-2022.године                                                     Одељења: 7-1,2,3,4                                                                                                                                                     



2    Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе и учења предмета информатика и рачунарство  биће праћене и евидентиране кроз месечне планове и дневне припреме или на неки други одговарајући начин у складу са природом корекције. Програм је израђен према одредбамa чланова 67. стaв 1. Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa  („Службeни глaсник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. зaкoн и 10/19),   Циљеви основног образовања и васпитања ЗОСОВ                                                                               Члан 21. Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу: 1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; 8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција у складу са развојем савремене науке и технологије; 10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; 12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства; 13) развијање позитивних људских вредности; 14) развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости; 16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању.  



3    Циљ и задаци Недељни фон часова: 1 Годишњи фонд часова: 36 часова  Циљеви: • Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем дигиталних технологија, брзо мења • Развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и при мерену употребу рачунара у решавању свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникације • Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају • Развијање креативности и оспособљавање за креативно изражавање применом рачунарске, информационе и комуникационе технологије • Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у виду текста, алгоритамског дијаграма или програма • Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, изаберу извор информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће се консултовати)  Задаци: • Развијање логичког мишљења, кретаивности и функционализација знања • Оспособљавање за различите примене рачунарске, информационе и комуникационе технологије • Оспособљавање ученика да бира и примени најприкладнију технологију зависно од задатка, области у којој примењује или проблему који решава • Формирање ставова одговорне комуникације и сарадње у дигиталном окружењу     



4       Предметни исходи  Компетенције Опште међупредметне компетенције   Назив теме / садржај Кључни  појмови садржаја Начини и поступци остваривања програма (Дидактичко-методичко упутство)  Начин провере остварености исхода  По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да:  - прилагоди радно окружење кроз основна подешавања - користи алате за стилско обликовање; - креира растерску слику у изабраном програму; -  креира векторску слику у изабраном програму; -  користи алате за уређивање и трансформацију слике -  креира гиф анимацију; - изради рекламу, лого; -  креира видео запис коришћењем алата за снимање екрана; – сарађује са осталим члановима групе у свим фазама;  Рад с подацима и информацијама  Решавање проблема  Сарадња  Дигитална компетенција   Компетенција за учење  Естетичка компетенцијa  Комуникација 1. КОРИШЋЕЊЕ ИКТ УРЕЂАЈА И АПЛИКАТИВНИХ СОФТВЕРА (18)    aнaлизa пoдaтaкa,    тaбeлaрни прoрaчуни,    стaтистикa,      - Проналажење адекватног софтвера за решење задатка, инсталирање и рад у програму - вербално - илустративна метода  - практично - демонстративна метода;  Формативно, сваког часа   оцењивање усмених и практичних одговора ученика  Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова      Домаћи задатак       Практична провера-вежба      САДРЖАЈ ПРОГРАМА КОМБИНОВАНИ УКУПНО 1. КОРИШЋЕЊЕ ИКТ УРЕЂАЈА И АПЛИКАТИВНИХ СОФТВЕРА 18 10 2. МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 18 16    36 



5  По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да: – креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који садрже табеле у програму за рад са текстом и програму за рад са мултимедијалним презентацијама; – самостално снима и врши основну обраду аудио и видео записа;  – уређује мултимедијалну презентацију која садржи видео и аудио садржаје; – користи алате за стилско обликовање документа; – креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који комбинују текст, слике, линкове, табеле и анимације; – сарађује са осталим члановима групе у свим фазама;   Рад с подацима и информацијама  Решавање проблема  Сарадња  Дигитална компетенција  Одговоран однос према здрављу  Компетенција за учење  Одговорно учешће у демократском друштву  Естетичка компетенција  Комуникација   2. МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (18)   визуaлизaциja пoдaтaкa,   мултимедија  лични пoдaци,          - Рад у програму за израду мултимедијалних презентација - Израда асоцијација, квизова... - подстицање, коректура, естетска и функционална анализа, процењивање; - презентовање. Формативно, сваког часа   оцењивање усмених и практичних одговора ученика    Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова      Домаћи задатак       Практична провера-вежба          



6  Напомена: КОРЕЛАЦИЈА Битно је напоменути да постоји корелација са свим наставним предметима  коју је најлакше остварити  при изради пројеката. Са којим предметима ће бити остварена корелација превасходно зависи од теме и свеобухватности пројекта.      НЕКИ ОД ПРЕПОРУЧЕНИХ НАЧИНА ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА:  - просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих) - што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним ученицима - размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... - коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја - и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем 


