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Циљ Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговора
н однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекн
е бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно

Годишњи фонд часова: 72
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 способно
сти;

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 интересова
њима;

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, самоини
цијативе 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 пр
аведном 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 јези
ка, 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 тра
јања и смањеним напуштањем школовања;

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању.
Предмет Техника и технологија нема стандарде
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Предметни исходи
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Начини и поступци остварив
ања програма (Дидактичко-м

етодичко упутство)
Начин провере ост
варености исхода

– описује   улогу техни
ке, технологије и ин
овација у развоју заје
днице и њихово пове
зивање

– разликује   основна под
ручја човековог рада,
производње и послова
ња у техничко-техноло
шком подручју

– наводи занимања у о
бласти технике и техно
логије

– процењује   сопстве
на интересовања у
области технике и т
ехнологије

– организује   радно о
кружење у кабинет
у

– примењују мере з
аштите на раду

– правилно и безбедн
о користи техничке 
апарате и ИКТ уређ
аје

Oдговоран од
нос према ок
олини Одгово
ран однос пр
ема здрављу 
Дигитална К
омпетенц ија
за учењеКому
н икација

1. ЖИВОТНО И Р
АДНО

ОКРУЖЕЊЕ
6. часова ( 4+2)

1-2. Појам, улога 
и значај технике и
технологије на раз
вој друштва и жив
отног окружења.
-Подручја човеков
ог рада и производ
ње, занимања и по
слови у области те
хнике и технологи
је.
3-4. Правила пона
шања и рада у каб
инету.
-Организација рад

ног места у кабине
ту и примена мера 
заштите на раду. 5-
6. Коришћење техн
ичких апарата и И
КТ уређаја
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Програм се реализује у форми предава
ња (теоретска настава) и вежби
Техничко-технолошки времеплов разв
оја.
Припремити сликовне представе различ
итих занимања
. Анкетирати колико препознају заним
ања
Представити шта доноси непозна-вањ
е, а шта познавање техничко-технолош
ких достигнућа.
Припремљена правила понашања у каб
инету ТT
- Уз активну улогу ученика и примену м
ултимедија указивати на правилну упот
ребу и евентуалне последице у случају 
непридржавања упутстава за коришћењ
е и неисправности техничких апарата у 
домаћинству.

Формативно, сва
кодневно  оцењи
вање .
Бележење усмених о
дговора ученика, уре
дност записаног у св
есци, уредност радн
ог места, систематич
ност, залагање, самои
ницијативн ост.
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– процени како би изгле
дао живот људи без сао
браћаја

– класификује врсте с
аобраћаја и саобраћај
них средстава према 
намени

– наводи професије у п
одручју рада саобраћа
ј

– направи везу измеђ
у савременог саобра
ћаја и коришћења ин
формационих технол
огија

– разликује безбедно о
д небезбедног понаша
ња пешака, возача би
цикла и дечијих возил
а

– правилно се понаша к
ао пешак, возач бицик
ла и дечијих возила у с
аобраћају

– користи заштитну оп
рему за управљање б
ициклом и дечијим в
озилима

– аргументује неопходн
ост коришћења сигурн
осних појасева на пред
њем и

Одгов 
оран однос
према здра
вљу.

Прир 
ода и дру
штво за 
трећи раз
ред,

Техника и 
технолог и
ја за 5.раз
ред (наста
вн а тема:
Саобраћа 
ј)

2. САОБРАЋАЈ  
14. Часова

( 7+7)
7.-8. Улога, значај 
и историјски развој
саобраћаја.
Врсте саобраћаја и 
саобраћајних средс
тава према намени.

9-10. Професије у по
дручју рада саобраћа
ја.
Употреба информац
ионих техологија у 
савременом саобраћ
ају

11-12. Саобраћајна сиг
нализација –изглед и п
равила поступања.
13-14. Рачунарска сим
улација и саобраћајни 
полигон.*полигон вож
ње. Обавезе и одговор
ност деце као учесник
а у саобраћају.

15-16. Правила и п
рописи кретања пе
шака, возача
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За реализацију ових наставних с
адржаја треба користити одговарајуће м
ултимедије, а за практично увежбавање 
могу се користити полигони у оквиру ш
коле или саобраћајне макете које могу и
зрадити и ученици на редовним часовим
а или у раду слободних активности, као 
и коришћењем рачунарске симулације.

Ученици имају прилику да упозн
ају разне професије у области регулиса
ња друмског саобраћаја и могућности и 
процене сопствених потенцијала и инте
ресовања у вези са тим професијама.

Формативно, свакод
невно оцењивање ус
мених одговора учен
ика, уредност записа
ног у свесци и радн
ог места,
Израда саобраћајни

х знакова или раскрс
нице: сложеност( 2- 
5) Квалитет израде( 
2- 5) Решавање е-тес
това, као провера ис
хода. Самоевалуациј
а и евалуација на кр
ају месеца и током п
ојединих часова.
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задњем седишту аутомо
била и увек их користи к
ао путник

– повеже место седења у 
аутомобилу са узрасто
м ученика

– одговорно се понаша 
као путник у возилу

– показује поштовање п
рема другим учесници
ма у саобраћају

- анализира симулиран
у саобраћајну ситуациј
у на рачунару и идент
ификује ризично пона
шање пешака и возача
бицикла

бицикла и дечијих
возила (ролери, ск
ејт, тротинет) у са
обраћају.

17-18. Правила и пр
описи кретања пеша
ка, возача бицикла и
дечијих возила (роле
ри, скејт, тротинет) 
у саобраћају
19-20. Заштитна о
према потребна за 
безбедно управља
ње бициклом и деч
ијим возилима.
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– самостално црта скиц
ом и техничким цртеж
ом једноставан предме
т  

– правилно чита
технички цртеж

– Наводи стандарде у т
ехничком цртежу

– Знају како да из форм
ата А4 може да изведе 
остале формате.

– Дефинишу размеру
– Трансформишу црте

ж из природне разме
ре у размеру увећања 
и умањења

– преноси податке
између ИКТ уређаја

– примењује основне п
оступке обраде дигит
алне слике на рачуна
ру

– користи програм за о
браду текста за креир
ање документа са граф
ичким елементима

– користи Интернет се
рвисе за претрагу и п
риступање online ресу
рсима

– преузима
одговорност за рад

– представи идеје и п
ланове за акције

Рад са подаци
ма и информа
циј ама и Диги
талну комуни
кациј у.
Техника и тех
нолоија 5.разр
ед (наставна 
тема: Технич
ка и дигиталн
а писменосИн 
форматика и 
рачунарство 
т)

3. ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТAЛНА

ПИСМЕНОСТ
16. часова

(6+10)

21.-22. Прибор за те
хничко цртање (оло
вка, гумица, лењир, 
троугаоници, шеста
р).
Формати цртежа (А
3, А4).
Размера.
23.-24. Типови и 
дебљине линија 
(пуна дебела лин
ија; пуна танка л
инија; пуна танка
линија извучена с
лободном руком; 
испрекидана танк
а линија; црта-тач
ка-црта танка лин
ија).
25.-26.
Геометријско цртањ
е (цртање паралелн
их правих, цртање н
ормале на дату
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Програм се реализује у форми пре
давања (теоретска настава) и вежб
и

Инсистирати на правилном 
коришћењу прибора за техничко ц
ртање увежбавањем приликом ге
ометријског цртања (паралелне 
линије, нормалне линије, кружн
ице). Потребно је да сваки ученик 
самостално нацрта једноставан тех
нички цртеж у одређеној размери к
ористећи одговарајуће врсте линиј
а као и елементе котирања.

правилно и безбедно кориш
ћење дигиталних уређаја (рачунар, л
аптоп, таблет, мобилни телефон, тв, 
дигитални фотоапарат, веб камера), 
а потом и на овладавање вештинама
обраде дигиталне слике на рачунару
у циљу стицања одговарајућих комп
етенција које се односе на документ
овање и дизајн. Ово је једна од осно
вних вештина које су неопходне у с
тицању општих предузетничких ко
мпетенција.
Препоручује се у пару вежбају пре
нос података између рачунара и ек
стерних уређаја (мобилни телефон,
фотоапарат), а да сваки ученик

.Формативно, сва
кодневно оцењива
ње усмених одгов
ора ученика, уред
ност и тачност ск
ица, техничких цр
тежа.

http://natalijadikovic.weebly.com/105510881086108910901086108810851086-10871088108010821072107910801074107211141077-10871088107710761084107710901072.html
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које предузима користе
ћи савремену информа
ционо-комуникациону 
технологију и софтвер

– развију вештину кори
шћења прибора за тех
ничко цртање

– умеју да повлаче п
аралелне вертикал
е, хоризонталне и 
линије под углом о
д 30о, 45о, 60о

– знају назив, изглед и
примену врста лини
ја

– умеју да одаберу т
врдоћу мине оловк
е у зависности од в
рсте линије

– препознају начин 
просторног приказ
ивања предмета

– умеју да нацртају ј
едноставан предме
т (облика квадра) у 
перспективи, изом
етрији и ортогалн
ој пројекцији

праву, цртање углов
а помоћу лењира и 
троугаоника).
27.-28. Елементи к
отирања (помоћна 
котна линија, котн
а линија, показна л
инија, котни заврш
етак, котни број – 
вредност). Технич
ко писмо. 29.-30. Ц
ртање техничког ц
ртежа са елементи
ма (типови линија,
размера и котирањ
е).
31.-32. Пренос пода
така између ИКТ ур
еђаја (рачунар, табл
ет, smartphone, диги
тални фотоапарат).
33.-34.
Апликација за диг
италну обраду сли
ке. Операције под
ешавања осветљен
ости и контраста с
лике. Промена вел
ичине/резолу

самостално реализује процедуре то
ком рада на рачунару. Такође је пре
порука да сваки ученик (користећи 
знања и вештине које је стекао на ч
асовима информатике и рачунарств
а) реализује једноставну вежбу уме
тања фотографије у одговарајући п
рограм за обраду текста и уређивањ
е документа. Где год је то могуће, т
реба користити Интернет претрагу 
и приступ online ресурсима.
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– знају појам и
елементе котирања

– знају појам и врсте р
азмере

– умеју да нацртају 
дуж, површину и т
ело (квадар) у разл
ичитим размера и 
да их искотирају

– умеју правилно да ис
писују техничко пи
смо

– умеју да израде 
мини пројекат п
рибором

– умеју правилно да у
кључе и искључе ра
чунар

– умеју да користе
тастатуру и миш

– познају основни изгл
ед екрана у Windows
окружењу

– умеју да користе осн
овне алатке за рад с
а „прозором“

– умеју да нацртају лини
ју и површину за позна
те параметре

ције слике, издваја
ње дела слике.
35.-36. Креирање до
кумента у програму
за обраду текста.
Форматирање текс
та, уметање слике 
и графике. Интерн
ет претрага и прис
туп online ресурси
ма.
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– разуме појам 
ресурса

– разуме појам ене
рије, изворе, обли
ке

– разуме закон о одр
жању енергије

– схвата опраавданост р
ециклаже

– препознаје знакове р
ециклаже

– повезује својства п
риродних материја
ла са применом

– објасни технологије п
рераде и обраде дрвет
а, производњу папира,
текстила и коже

– сече, спаја и врши з
аштиту папира, текс
тила, коже и дрвета

– правилно и безбедно 
користи алате и приб
ор за ручну механичку
обраду (маказе, модел
арска тестера, брусни 
папир, стега)

– направи план израде 
једноставног производ
а и план управљања от
падом

Дигитална Е
стетичка

4.
РЕСУРСИ И ПР

ОИЗВОДЊА
20. Часова

( 8+12)

37.-38. Природни 
ресурси на Земљи:
енергија и материј
али.
Управљање отпадом
(рециклажа; заштит
а животне средине).
39.-40. Врсте, свој
ства и примена пр
иродних материјал
а.
41.-42.
Технологија пре
раде и обраде др
вета. 43.-44.
Технологија прер
аде и обраде кож
е.Текстилна техно
логија.
45.-46.
Технологија
производње
папира.

П
ри

ро
дн

и 
ре

су
рс

и,
 м

ат
ер

иј
а,

 е
не

рг
иј

а,
 м

ат
ер

иј
ал

и

Поступно увођење ученика 
у рад са алатом при извођењу разн
их операција мења суштински кара
ктер наставе технике и технологиј
е –обрада материјала тако постај
е средство креативног изражава
ња, а не циљ у настави технике и
технологије. Програм се реализује
у форми предавања (теоретска нас
тава) и вежби.

Приликом вежбања са алат
има и при обради материјала потре
бно је да ученици своје идеје исказ
ују самостално.

Препорука је да ученици, 
на крају ове области, направе пл
ан израде и самостално израде на
јмање три једноставна модела.

Формативно, свак
одневно оцењива
ње усмених одгов
ора ученика, уред
ност и тачност ск
ица, техничких цр
тежа.
Доношење и прав
илна( еконо мичн
а) употреба матер
ијала и алата.
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– самостално израђује ј
едноставан     модел  

47.-48. Поступци 
ручне обраде и сп
ајања папира, тек
стила, коже и дрв
ета –сечење/резањ
е, спајање (лепље
ње) и заштита (ла
кирање).
49.-56.
Коришћење алата 
и прибора за ручн
у обраду и спајањ
е наведених матер
ијала –маказе, мо
деларска тестера, 
брусни папир, сте
га.

– самостално пронала
зи информације –сам
остално проналази 
информације потреб
не за израду предмет
а/модела користећи 
ИКТ и Интернет сер
висе

– одабира материјале и 
алате за израду предме
та/модела

КОНСТРУКТОРС
К О МОДЕЛОВА

ЊЕ

16 часова
(0+16)

57.-72. Израда пред
мета/модела ручно
м Израда предмета/
модела ручном обр
адом и спајањем па
пира и/или дрвета, 
текстила, коже

– 
Т

рж
иш

т
е,

 п
ре

ду
зе

т
ни

ш
т

во
, м

ен
аџ

м
ен

т
, м

ен
аџ

ер
Препорука је да се пројекти

реализују у паровима или малим 
групама.

Наставник упознаје ученике 
са правилима рада у групи, поделом
посла и одговорностима, са динами
ком и роковима за реализацију прој
ектних активности. Ученици се сам
и опредељују за одређену активност
у оквиру групе. Пружа им се могућн
ост да реализују своју идеју која је у
складу са

Формативно, свако
дневно оцењивање
етапа у изради пра
ктичног рада учен
ика.

Критеријуми за 
вредновање завр
шеног

http://natalijadikovic.weebly.com/10541076-10801076107711121077-10761086-108810771072108310801079107210941080111210771.html
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– мери и обележава
предмет/модел

– ручно израђује једно
ставан предмет/модел 
користећи папир и/ил
и дрво, текстил, кожу 
и одговарајуће техник
е, поступке и алате

– користи програм за о
браду текста за креира
ње документа реализо
ваног решења

– самостално предста
вља пројектну идеј
у, поступак израде 
и решење/производ

– показује иницијативу 
и јасну оријентацију ка
остваривању циљева и 
постизању успеха

– планира активности к
оје доводе до остварива
ња циљева укључујући 
оквирну процену трош
кова

– активно учествује у р
аду пара или мале гру
пе у складу са улогом 
и показује поштовање 
према сарадницима

Природа и др
уштво за 4 (на
ставна тема: Р
ад, енергија п
роизводња по
трошња)
,
Техника и т
ехнологиј а 
за 5. р (наст
авна тема: Р
есурси и пр
оизводњ а)

коришћењем одгов
арајућих техника, п
оступака и алата.
Приказивање идеј
е, поступка израде
и решења/произво
да.Тимски рад и п
одела задужења у 
тиму.

њиховим интересовањима и способ
ностима при чему се постиже потпу
на диференцијација и индивидуализ
ација наставе. Ученици самостално 
истражују информације за пројектн
и задатак користећи информационо-
комуникационе технологије, налазе 
решење, формирају идеју, израђују 
техничку документацију, планирају
и реализују сопствени производ. Ид
ентификација и избор материјала и 
алата за реализацију пројекта врше 
се уз подршку наставника. У том пр
оцесу, ученици усвајају и примењуј
у знања, развијају вештине, ставов
е, одговорност и самосталност. Пре
порука је да се користе материјали 
и технологије које су ученици упоз
нали у претходној области. Учениц
и самостално врше мерење и обеле
жавање.
Обрада материјала може се вршити 
индивидуално али је препорука да у
ченици раде у пару, чиме развијају с
пособност сарадње и социјалних ве
штина. По завршетку, ученици само
стално представљају производ/моде
л, усмено образлажући ток реализац
ије, процењујући оствареност

практичног рада:
Оригиналност (
0-10)
Сложеност (
0-10)
Техничка докум
ентација ( 0-10)
Избор матер
ијала ( 0-10)
Тачност израде( 
0-10) Квалитет с
појева( 0-10) Ест
етски изглед( 0-
10)
Функционалност (
0-10)
Употребна вредно
ст( 0-10)
Презентација ( 
0-10)
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– пружи помоћ у раду д
ругим ученицима проц
ењује остварен

резултат и развија пр
едлог унапређења

резултата и предлог унапређења. Т
ежиште оваквог рада није на квали
тету коначног продукта већ на про
цесу који има своје кораке и на сар
адничким односима у раду у групи.
Наставник је ту пажљиви посматра
ч, помагач када је то потребно, дав
алац повратне информације и неко 
ко охрабрује. Ученицима јасно тре
ба указати да се и на неуспелим пр
одуктима може много научити ако 
се схвати где су грешке направљен
е.
Дискутовати са ученицима и о цен
и понуђених решења.
Нагласити важност доброг планира
ња буџета потребног за његову реал
изацију као и негативних последица
лоших прорачуна. На тај начин учен
ике полако оспособљавати да разми
шљају предузетнички и развијати и
м основне компетенције везане за ф
инансијску писменост.
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика

ЕЛЕМЕНТИ
УСВОЈЕНОСТ ПРО

ГРАМА. САДРЖАЈА
РАДНЕ НАВИКЕ И ВЕ

ШТИНЕ
САМОСТАЛНОСТ 

И ОДГОВОРНОСТ
ПОСТУПАК

ИНСТРУМЕНТИ О
ЦЕЊИВАЊА

ВРЕМЕ

О
Ц

Е
Н

од
ли

ча
н 

( 
5 

)

-Означава, -нкретно логички закључује,
-примењује релевантне инфо

рмације у извршење задатак
а,

-с лакоћом користи методе, инструмент
е, алате и материјал,

-изразито прецизан и уредан,
-комуницира, сарађује и радо помаже д

ругима,
-у потпуности примењује мере заштите

на раду и
-уз потребан прибор за рад доноси и 

додатне прилоге на наставне часове
везане уз обрађено градиво (штампа
не прилоге, линкови на интернету, в
ластите PPT и сл.)

-Активан, потпуно самостала
нодговоран,

-иновативан
-увек се придржава општи

х правила понашања и
-стално води рачуна о мер

ама заштите на раду.

- jАнгажовање на часу:: Свакодневно

преобликује, Формативно стално ++ бележење

разликује, ра
справља,

оцењивање: С
вакодневно

повремено+
ретко -

током године

сажима, успоређује, бележење
предвиђа, активности

-одлично познаје градиво, ученика на

-логички излаже, часу у свеску

-повезује целине и евиденције

-одговара без помоћи наст
авника.

наставника

Уредност
Све забележено са

На крају сваке 
вежбе и крају
наставне годи
не

Прегледање с
вески

часова ,
Урађени графички радови:
- користи оба лењира++

-користи један лењир +

-Редовност За три недоношења прибора и 
материјала -1 у свеску, а нако
н опомене и у дневник
За редовно доношење прибор
а и материјала-5

Свакодневно ток
ом године, праће
ње/ пресек стања
за тромесечје

вр
ло

 д
об

ар
 (

 4
 )

-Ученик зна да објасни гла
вну идеју, описује, показ
ује, одабира, ређа, разлик
ује,

-излаже градиво тачно и разгов
етно,

-врло добро разуме
постављено п
итање и

-наставник ретко помаже .

-Логички размишља и прим
ењује закључке при изврш
ењу конкретних задатака,
- самостално користи техничку д

окументацију,
- лако изводи рутинске покрете,
- правилно користи инструменте, ал

ат и материјал,
- придржава се општих правила по

нашања,
- тачан, прецизан,
- примењује мере заштите на ра

ду и
- редовито доноси потребан пр

-Одговоран при извршава
њу задатака,

-води рачуна о заштити на ра
ду и

-понекад брзоплет.

доношења
прибора и
материјала
-Ученици
воде

евиденцију

Прегледање пр
актичног
рада рађено

Критеријуми за вредновање завршеног 
практичног рада:
Оригиналност
( 0-10)

На крају модула

самостално ил
и у пару

Сложеност (
0-10)
Техничка документација

( 0-10)

Избор материјала

( 0-10)
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ибор за рад. Тачност израде
до

ба
р 

( 
3 

)
-Ученик набраја, описује, издва

ја,
-добро разуме постављено пита

ње и

-наставник делимично помаже.

- Једноставно логички р
азмишља,
- углавном самостално користи те

хничку документацију,
- изводи једноставне рутинске по

крете,
- комуницира и углавном с

арађује,
- води рачуна о заштити на раду,
- придржава се општих правила по

нашања,
- донекле је прецизан и
ретко не доноси потребан прибор 
за рад.

-Углавном одговоран при 
извршавању задатака,

-самостално ради уз п
овремену помоћ и на
дзор,

-греши и понекад  не
заинтересован.

( 0-10)
Квалитет спојева( 0-10)
Естетски изглед
( 0-10)
Функционалност
( 0-10)
Употребна вредност
( 0-10)
Презентација
( 0-10)
Маx 100 бодова
40-54%-2
55-69%-3
70-84%-4
85-100%-5

- 
Г

ру
пн

и 
ра

д

(п
ос

м
ат

ра
њ

е 
на

ст
ав

ни
ка

, п
ре

дс
та

вљ
ањ

е 
пр

ој
ек

та
-п

ра
кт

ич
но

г 
ра

да
, и

зл
аг

ањ
е 

гр
уп

а,
 п

ро
це

на
 п

о 
ут

вр
ђе

ни
м

 к
ри

те
ри

ју
м

им
а)

По потреби и

на крају моделов

ања

до
во

љ
ан

2 
)

-Ученик идентификује и
препознаје основне појмов
е и кључне речи,
- даје пример, али не зна да 

објасни главну идеју,
- градиво излаже без реда уз 

велику помоћ наставника и
- тешко разуме

постављенапитања.

-Не размишља логички,
-има тешкоће у разумевању те

хничке документације и у пр
имени средстава рада,

-минимално је прецизан,
-делимично води рачуна о за

штити на раду и
-често не доноси потребан прибор за ра

д.

-Потребна стална помоћ и на
дзор,

-углавном неодговоран
при извршавању з
адатака

-површан, недовољно заинтер
есован,

-реагује на опомене.

Сарадња у групи
(сви чланови су укључени, сви
имају задато забележено у
свескама...)
Резултат рада по операцијама
и задужењима свих чланова
групе
Квалитативно и квантитативно
процењивање резултата рада,
продуката група (практичан

не
до

во
љ

ан
 (

 
1 

)

- Ученик препознаје
основне појмове и к
ључне речи.

-Не завршава ни минимум за
датих задатака и

на час долази без потребног прибора.

-Омета друге у раду,
-не поштује договорена прави

ла,
-пасиван и

незаинтересиран.

рад.)

Напомена:
Коначна (закључна) оцена из технике и технологије не мора бити аритметичка средина оцена остварених из свих горе наведених елемената оцењивања.
Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје услови, ради показ
ивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје одговарајући усло
ви, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика.
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Програм наставе и учења технике и технологије захтева разноврстан методички приступ с обзиром на различитост функција и карактера појединих делова 
програмских садржаја, као и психофизичке могућности ученика. За успешно остваривање програма, односно циља учења, потребно је организовати наставу у скла
ду са следећим захтевима:

– уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван начин, чиме се подстиче њихово интересовање за техничко ств
аралаштво;

– омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе сопствена техничка решења и да се доказују у раду;

– систематизовано излагати ученике проблемским ситуацијама – расподела комплексних задатака на низ једноставнијих захтева, идентификовање елеме
нта који ученик мора узети у разматрање приликом решавања проблемских ситуација, као и подстицање ученика на коришћење различитих когнитивних процес
а као што су индуктивно и дедуктивно закључивање, поређење, класификација, предвиђање резултата, трансфер знања од познатог на непознато;

– обезбедити услове да ученици на најефикаснији начин стичу трајна и применљива научно-технолошка знања и да се навикавају на правилну пр
имену техничких средстава и технолошких поступака;

– не инсистирати на запамћивању података, поготову мање значајних чињеница и теоријских садржаја који немају директну примену у свакоднев
ном животу;

– приликом конкретизације појединих садржаја, нарочито упознавања нових и савремених технологија, у обзир узимати специфичности средине и у
склађивати их са њеним потребама.


