
Kako треба да изгледа 

савремена школа

Предлози једне групе просветних 

радница*
* Преузето са: 

https://docs.google.com/presentation/d/16tXmoO3qkyglGryoUwVqI5xEa

IWL7LOVvUu9CkC6gb0/present?pli=1&ueb=true&slide=id.g49ffd6b3_9_20



Прво треба да знамо како сада

изгледа наша школа  (Марина) 

М



Школе су заглавиле у XX веку, а 

ученици су похрлили у XXI век. 

Како да школе ухвате корак с 

ученицима и пруже им 

одговарајуће образовање?

Mark Prenski

Биљана Симоновић

Школа данас...



●Традиционална настава прилагођена 

"непостојећем" просечном ученику

●У савременој школи методе рада су 

практичне, мануелне, лабораторијске, 

социјалне активности,теренски рад...

IИВАНА 



●Наставник више није особа која држи

часове, већ личност која организује,

подстиче, вреднује и примењује

различите процесе и стилове учења.

●НАСТАВНИК=

планер,програмер,организатор,

реализатор, водитељ, саветодавац,

истражитељ, васпитач, верификатор

васпитно-образовног процеса.
IИВАНА 



Биљана С.

Наставник прати 

промене и напредак у 

струци, теорији и 

пракси и уводи новине 

у свој рад



УЧЕНИЦИ=

активно раде на стицању свог знања.



Какво треба да буде знање

● Репетативно знање је одлика традиционалних школа

● Репетативно знање не доприноси корисном, 

употребном знању

● Методи учења у савременој школи треба да 

доприносе употребном односно функционалном 

знању

Данијела Станковић



● Функционално знање представља научну писменост

● Новија истраживања показују да је бруто 

национални доходак сваке земље повезан са нивоом 

функционалног знања

● Савремена школа мора да доприноси развоју и 

стицању функционалног знања

Данијела Станковић



●Фронтални или индивидуални рад?

●Опремљеност учионица

●Нове технологије

IИВАНА 



Обележја учења у савременој школи

● индивидуализовано и интерактивно учење

● учење на даљину

● пројектно учење

● стимулише се откривајуће и проблемско учење,

стваралаштво ученика и креативност наставника

● настава је динамична, јер се уводе нови облици и 

методе

● спонтаност, активност, самосталност, критичко 

мишљење                                            

Биљана Симоновић



● садржај учења, методе, облици и средства рада 

прилагођавају се способностима, интересовањима и 

потребама ученика

Биљана Симоновић



Услови за рад 

- модерна школска зграда омогућава контакт ученика 

са природом

- компјутеризоване учионице и лабораторије

- врло богат и разноврстан штампани, аудиовизуелни и

информатички материјал за учење и стваралаштво

http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=skola%20buducnosti&source=web&cd

=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%

2Fserbia%2Fobrazovanje%2Fpil%2Fskola_buducnosti%2Fdefault.mspx&ei=cXnf

UOeSFMep0AXo0oGYDg&usg=AFQjCNERP8KNAI1S2Y0t06kjKGxPXUhVpQ

http://www.youtube.com/watch?v=NluHoJIxs0k

Биљана Симоновић

http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=skola buducnosti&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http://www.microsoft.com/serbia/obrazovanje/pil/skola_buducnosti/default.mspx&ei=cXnfUOeSFMep0AXo0oGYDg&usg=AFQjCNERP8KNAI1S2Y0t06kjKGxPXUhVpQ
http://www.youtube.com/watch?v=NluHoJIxs0k


Наставни програми 

Садржај наставних програма (предмета):

●животнији и интересантнији,

●у складу са оним што ће ученик сутра 

стварно радити у оквиру свог занимања.

Марина



Уџбеници

Другачији уџбеници, интерактивни, који 

имају:

●јасне и прецизно обележене слике и 

цртеже, табеле и графиконе,

●добре резимее лекција,разноврсне 

задатке за проверу и једноставне вежбе,

●oписе појединих занимања у којима се 

користе та знања која ученик проучава.

(http://www.nathan.fr/feuilletage/?isbn=9782091721378

)

Марина

http://www.nathan.fr/feuilletage/?isbn=9782091721378


Образовни интернет сајтови

●Развијена мрежа образовних, 

интерактивних и бесплатних (и српских) 

интернет-сајтова за ученике !

Марина



ЗАШТО ОВАКО...

ИВАНА



...КАД МОЖЕ ОВАКО!

ИВАНА



Активно учење и настава у 

савременој школи

Саврмена школа треба да се заснива и на

активном учењу и настави.

У савременој школи треба да постоје

специјализовани кабинети за реализацију

овакве наставе.



Пример: 

Настава пословно-административне обуке у 

економским школама, за занимање 

пословни администратор, обавља се у 

бироима за обуку где се симулирају 

секретарско-административни послови, као 

и послови у различитим секторима и 

службама у оквиру предузећа.



Биро за учење у савременој 

школи





савремена школа

треба да пружи она знања која ће бити 

функционална у односу на будућу 

професију и могућу улогу појединца у 

животу и развоју заједнице

Данијела Павлићевић



креативно уређене учионице

Данијела Павлићевић



савремена средства за рад

Данијела Павлићевић



поштовани и задовољни наставници

Данијела Павлићевић


