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Образовни профили: Рударски техничар/Рударски техничар за припрему минералних сировина
Општеобразовни и стручни предмети
Сви општеобразовни предмети за образовне профилеРударски техничар/Рударски техничар за припрему минералних сировина су идентични са
наставним садржајима за образовни профил Техничар за заштиту животне средине, изузев предмета математика и хемија.

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил

Рударски техничар / Рударски техничар за припрему минералних сировина

Предмет

Математика

Разред

Први

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

148

148

Недељни

4

4

Циљеви предмета

Развијање менталних способности ученика, логичког размишљања и закључивања,
апстрактног мишљења и математичке интуиције. Разумевање функционалних зависности,
њиховог представљања и примена. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и
коришћења основног математичко-логичког језика. Развијање осећаја за простор, разликовање
величина, геометријских фигура, њихових узајамних односа и трансформација. Развој
способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада у
свакодневном животу. Изграђивање позитивних особина личности као што су упорност,
систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за рад, критичност. Стицање опште
математичке културе и схватање места и значаја математике у савременом друштву.

Корелација са другим
предметима

Физика, хемија, рачунарство и информатика, техничко цртање, предмети рударске групе

Наставна тема/модул

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Р. Деспотовић, Р. Тошић, Б. Шешеља: Математика за I разред средње школе; Небојша
Икодиновић: Математика са збирком задатака за први разред гимназија и средњих стручних
школа; мр. Вене Т. Богославов: Збирка решених задатака из математике

Редни број
наставне
теме/модула

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Циљеви
теме/модула

Исходи теме/модула

Начин
остваривања
принципа,ци
љева и
исхода
тема/модула

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

17

2.

Реални бројеви

8

3.

Пропорционалност
величина

16

Вредновањеоствареностиисходавршисекроз:
1.усменупроверузнања; 2.писменупроверазнања; 3. тестовезнања
Утокушколскегодинепредвиђенасу 4 писменазадатка (по 2 уполугодишту).
Зареализацијуписменихзадатакасаисправкамапланираноје 12 часова

Логика и скупови

Напочеткутемеученици се упознају сациљевимаиисходиманаставе, односноучења,
планомрада, потребним прибором као иначинимаоцењивања.
Предметсереализујекрозтеоријску наставу (148 часова)
Теоријсканаставасереализујеуучионицииликабинетузаматематику

1.

Зна да примени дисјункцију,
конјункцију и негацију као и
Упознавање са
импликацију и еквиваленцију на два
основним
или више исказа и таблично одреди
логичким
да ли је нека логичка функција
операцијама и
таутологија, зна да одреди унију,
скуповним
пресек, разлику, партитивни скуп,
операцијама и
комплемент скупа и Декаров
њихова примена
производ скупова и правилно
запише решење
Разликује основне подскупове скупа
реалних бројева (N, Z, Q, I) и
Проширивање
релација међу њима, одреди НЗС и
знања о скупу
НЗД природних бројева, обавља
реалних бројева и рачунске операције у скупу
операција међу
рационалних бројева, израчунава
њима, увођење
вредност једноставног рационалног
појма грешке,
бројевног израза поштујући
дефинисање
приоритет рачунских операција и
правила
употребу заграда, одређује
заокругљивања
апсолутну вредност реалног броја и
децималних
графички интерпретира на бројевној
бројева
оси, заокругљује број на одређени
број децимала, одређује апсолутну,
релативну и процентну грешку
Израчунава одређени део неке
величине, одреди непознате чланове
просте пропорције, прошири или
скрати размеру и примени је у
Проширивање
решавању проблема поделе,
знања о
препозна директну или обрнуту
пропорцијама и
пропорционалност две величне и
процентном
примени је у решавању
рачуну и њихова
једноставних проблема, решава
примена
проблем који се односи на смешу
две компоненте, одреди непознату
главницу, проценат или процентни
износ

4.

Увод у геометрију

12

Обнављање
знања о тачки,
прави и равни и
проширивање
новим појмовима
Стицање
основних знања о
симетријама,
транслацији и
ротацији

5.

Изометријске
трансформације

23

6.

Рационални
алгебарски изрази

20

7.

Линеарне једначине и
неједначине.
Линеарна ф-ја

32

Зна да дефинише основне појмове,
разуме односе припадања и
распореда, као и међусобне односе
тачака, правих и равни

Схвата суштину изометрије и
очувања подударности фигура, уме
да правилно употребљава прибор за
геометрију и примени конкретну
изометријску трансформацију на
задату фигуру за задате параметре
Сабира, одузима и множи полиноме,
примени дистрибутивни закон
множења према сабирању и
Стицање
формуле за квадрат бинома и
основних знања о
разлику квадрата, збир и разлику
полиномима и
кубова при трансформацији
рационалним
полинома, растави полином на
алгебарским
чиниоце, одреди НЗД и НЗС
изразима
полинома, трансформише
једноставнији рационални
алгебарски израз
Дефинише појам линеарне
једначине, реши линеарну
Усвајање
једначину, примени линеарну
појмова и
једначину на решавање проблема,
решавање
решава једначине које се своде на
линеарних
линеарне једначине, дефинише
једначина и
појам линеарне функције, прикаже
неједначина,
аналитички, табеларно и графички
система
линеарну функцију, реши линеарну
линеарних
неједначину и графички прикаже
једначина и
скуп решења, реши систем
графички приказ
линеарних једначина са две
линеарне
непознате, решава систем линеарних
функције
неједначина са једном непознатом и
графички прикаже скуп решења

8.

Хомотетија и
сличност

14

9.

Тригонометрија
правоуглог троугла

6

Разуме појам хомотетије и начина
трансформације појединих фигура,
разликује међусобни однос углова,
наведе везе између углова са
Проширивање
паралелним (или нормалним
знања из
крацима), наведе релације везане за
геометрије,
унутрашње и спољашње углове
увођење нове
троугла, примени везе између углова
трансформације
са паралелним (или нормалним
и односа између
крацима) и релације везане за
углова, схватање
унутрашње и спољашње углове
Талесове теореме
троугла на израчунавање непознатог
и њене примене,
угла у једноставнијим задацима,
разумевање
формулише Талесову теорему и
разлике између
примени је на поделу дужи на n
подударности и
једнаких делова, наведе ставове о
сличности
сличности троуглова и примени их
на одређивање непознатих
елемената у једноставнијим
задацима
Примењује Питагорину теорему,
дефинише основне
тригонометријске функције оштрог
угла, израчунава основне
Стицање знања
тригонометријске функције оштрог
из
угла правоуглог троугла,
тригонометрије
конструише оштар угао ако је
правоуглог
позната једна његова
троугла и
тригонометријска функција, наводи
примена на
вредности тригонометријских
конкретне
функција карактеристичних углова
геометријске и
(од 30̊ , 45̊ , 60̊ ) и са калкулатора
рачунске
чита вредности за остале оштре
проблеме
углове и обрнуто, елементе
тригонометрије правоуглог троугла
користи у решавању практичних
проблема

Подручје рада

Геологија,рударство и металургија

Образовни профил

Рударски техничар/ техничар за припрему минералних сировина

Предмет

Хемија

Разред

I

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

111

/

/

/

111

Недељни

3

/

/

/

3

Циљеви предмета

-продубљивање,проширивање и повезивање знања ученика о хемијским појавама и
законитостима
-формирање научног погледа на свет
-развој доменских хемијских знања, техничко-технолошких знања,
-развој општих когнитивних способности и комуникацијаких способности, као
припрема за даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену
хемијских знања у свакодневном животу,
- решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама и развијање одговорног
односа према себи, другима и животној средини.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

С.Ђукић,Р.Николајевић-Општа
стручне школе

хемија

Корелација са другим
предметима

Физичка хемија,Минералогија,Физика

за

четворогодишње

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна
тема/модул

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула





1.

Основни
хемијски
појмови и
законитости

12

Проширивање и продубљивање
знања о основним хемијским
појмовима и законима.
Формирање учениковог уверења
о материјалности
света,неодвојивости
материје,простора и времена.











2.

Структура
супстанци

14

Стицање,проширивање и
продубљивање знања о структури
супстанце и зависности својства
супстанце од структуре

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула





Начин праћења
вредновања
ученичких
постигнућа

На почетку модула
ученике упознати са
циљевима и исходима
дефинише појам
наставе / учења, планом
хемијског
елемента,једињења и рада и начинима
оцењивања.
смеше
Облици наставе
користи хемијске
Модул се реализује кроз
симболе и формуле,
следеће облике наставе:
наведе начине за
 теоријска настава (12
раздвајање смеше и
часова)
објасни на примеру
Место
реализације
дефинише релативну
атомску и молекулску наставе
 Теоријска настава се
масу
реализује у учионици
зна да израчуна
Препоруке
за
релативну
реализацију
наставе
молекулску масу
 користити
дефинише
моделе,шеме
мол,моларну масу и
компјутерске
моларну запремину
анимације, поједине
зна да изведе основна
примере
хемијска
елемената,једињења и
израчунавања
смеша,указати на
њихову улогу у
природи

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 тест знања

дефинише структуру
атома и електронску
конфигурацију
напише и објасни
електронску

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење



користити моделе,
шеме, слике и
компјутерске
анимације и примере
из природе





3.

Хемијске
реакције

11

Развијање знања о типовима
хемијских реакција.
Увођење појма брзина хемијске
реакције и утицај појединих
фактора на њу.
Увођење појма константа
равнотеже и разумевање Ле
Шатељеовог принципа.
Развијање знања и схватање
ученика о основним принципима
хемијске технологије и значају
произвођачке хемијске
индустрије











конфигурацију
атома хемијског
елемента
објасни начин
настајања јонске и
ковалентне везе у
одговарајућем
молекулу

зна врсте хемијских
реакција и наводи
одговарајуће примере
Разликује егзотермне
и ендотермне
реакције
Зна да израчуна
промену енталпије
реакције
Зна да дефинише
појам брзине
хемијске реакције и
утицај појединих
фактора на њу.
Уме да напише израз
за израчунавање
брзине хемијске
реакције
Зна да дефинише
појам константе
равнотеже и утицај
појединих фактора на
њу











садржаје ове теме
повезати са садржајем
теме, вежби алкохоли
и феноли

користити моделе,
шеме, слике, скице,
компјутерске
анимације...
упознати ученике са
својствима
егзотермних и
ендотермних реакција
користити примере
реакција које се
највише
употребљавају у
хемијској индустрији
садржаје повезати са
садржајима
предходних модула



остварености
исхода
тест знања

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 тест знања



Уме да примени Ле
Шатељеов принцип
на било коју повратну
реакцију.



зна да наведе врсте
дисперзних система
израчунава процентну
и количинску
концентрацију
раствора
ради задатке на бази
разблаживања и
мешања раствора
објасни и формулама
прикаже постепену и
потпуну дисоцијацију
киселина и база





4.

5.

Раствори

Водоник

17

3

Стицање,проширивање и
продубљивање знања о
растворима. Израчунавање
процентне и количинске
концентрације раствора.
Развијање знања о киселинама и
базама.
Увођење појма pH раствора.
Стицање знања о оксидоредукционим процесима.
Разумевање процеса електролизе

Стицање,проширивање и
продубљивање знања о водонику
и његовим најважнијим







израчунава pH
раствора.
Разуме оксидоредукционе
процесе и зна да
среди једначину
оксидо-редукције.



дефинише појам
изотопа и разликује
изотопе водоника

користити различите
примере киселина
,база и соли из
природе
користити шеме,
слике,компјутерске
анимације...
обратити пажњу на
значај и примену pH
вредности раствора
у свакодневном
животу





Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 тест знања

.израду домаћи
задатака

користити шеме,
слике, компјутерске
анимације...

Вредновање
остварености
исхода вршити

једињењима.
Схватање значаја заштите воде од
загађивања.








6.

Елементи Ia
групе
Периодног
система
елемената

5

Развијање знања о општим
својствима
елемената Ia групе Периодног
система елемената.
Стицање,проширивање и
продубљивање знања о натријуму
и калијума и њиховим
најважнијим једињењима







објасни начине
добијања водоника
помоћу хемијских
једначина приказује
хемијска својства
водоника и добијање
његових најважнијих
једињења
познаје начине
загађивања воде,као и
начине за њено што
боље очување



уочава и објашњава
промену енергије
јонизације,реактивнос
ти дуж групе
објасни начине
добијања натријума и
калијума
помоћу хемијских
једначина приказује
хемијска својства
натријума и калијума
и добијање њихових
најважнијих
једињења
зна и схвата основне
принципе
технолошког
поступка добијања











садржаје ове теме
повезати са
садржајима теме
основни хемијски
појмови и киселине
при обради ових
садржаја указати на
важност ових
једињења
нагласити значај
заштите воде од
загађивања.

користи примере
једињења натријума и
калијума која се
најчешће
употребљавају у
свакодневном животу
садржаје ове теме
повезати са
садржајима теме
хидроксиди и соли,
као и енергија
јонизације и јонска
веза
при обради ових
садржаја указати на
важност ових
једињења

кроз:
 праћење
остварености
исхода
 израда
рачунских
задатака

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 израда
рачунских
задатака

натријум-карбоната





7.

Елементи IIa
групе
Периодног
система
елемената

5

Развијање знања о општим
својствима
елемената IIa групе Периодног
система елемената.
Стицање,проширивање и
продубљивање знања о
магнезијуму и калцијуму и
њиховим најважнијим
једињењима







8.

Елементи IIIb
групе
Периодног
система
елемената

5

Развијање знања о општим
својствима
елемената IIIb групе Периодног
система елемената.
Стицање,проширивање и
продубљивање знања о
алуминијуму и његовим
најважнијим једињењима





уочава и објашњава
промену енергије
јонизације,реактивнос
ти дуж групе
објасни начине
добијања магнезијума
и калцијума
помоћу хемијских
једначина приказује
хемијска својства
магнезијума и
калцијума
и добијање њихових
најважнијих
једињења
зна и схвата основне
принципе
технолошког
поступка добијања
гашеног и негашеног
креча
уочава и објашњава
промену особина дуж
групе
објасни начине
добијања
алуминијума
помоћу хемијских
једначина приказује
хемијска својства
алуминијума
и добијање његових
најважнијих
једињења











користи примере
једињења магнезијума
и калцијума која се
најчешће
употребљавају у
свакодневном животу
садржаје ове теме
повезати са
садржајима теме
хидроксиди и соли,
као и енергија
јонизације и јонска
веза
при обради ових
садржаја указати на
важност ових
једињења

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 израда
рачунских
задатака

Вредновање
користити шеме, слике остварености
, компјутерске
исхода вршити
анимације...
кроз:
садржаје ове теме
 праћење
повезати са
остварености
садржајима тема
исхода
легуре,амфолити
 тест знања







9.

Елементи IVb
групе
Периодног
система
елемената

6

Развијање знања о општим
својствима
елемената IVb групе Периодног
система елемената.
Стицање,проширивање и
продубљивање знања о угљенику
и силицијуму и њиховим
најважнијим једињењима







10.

Елементи Vb
групе
Периодног
система
елемената

7

Развијање знања о општим
својствима
елемената Vb групе Периодног
система
елемената.Стицање,проширивање
и продубљивање знања о азоту и
фосфору и њиховим најважнијим
једињењима






зна и схвата основне
принципе
технолошког
поступка производње
алуминијума
уочава и објашњава
промену особина дуж
групе
објасни начине
добијања угљеника и
силицијума
помоћу хемијских
једначина приказује
хемијска својства
угљеника и
силицијума
и добијање њихових
најважнијих
једињења
зна и схвата основне
принципе
технолошког
поступка добијања
силикатних
материјала
уочава и објашњава
промену особина дуж
групе
објасни начине
добијања азота
помоћу хемијских
једначина приказује
хемијска својства
азота и фосфора
и добијање њихових
најважнијих
једињења
зна и схвата основне













користи примере
једињења угљеника и
силицијума која се
најчешће
употребљавају у
свакодневном животу
садржаје ове теме
повезати са
садржајима теме
оксиди,киселине и
соли,
при обради ових
садржаја указати на
важност ових
једињења

користи примере
једињења азота и
фосфора која се
најчешће
употребљавају у
свакодневном животу
садржаје ове теме
повезати са
садржајима теме
оксиди,киселине и
соли,
при обради ових
садржаја указати на

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 израда
рачунских
задатака

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 израда
рачунских
задатака

принципе
технолошког
поступка добијања
амонијака и азотне
киселине




11.

Елементи VIb
групе
Периодног
система
елемената

5

Развијање знања о општим
својствима
елемената VIb групе Периодног
система елемената.
Стицање,проширивање и
продубљивање знања о
кисеонику и сумпору и њиховим
најважнијим једињењима







12.

Елементи VIIb
групе
Периодног
система
елемената

7

Развијање знања о општим
својствима
елемената VIIb групе Периодног
система елемената.
Стицање,проширивање и
продубљивање знања о
хaлoгeним eлeмeнтимa и
њиховим најважнијим
једињењима





уочава и објашњава
промену особина дуж
групе
објасни начине
добијања кисеоника
разуме и објашњава
алотропске
модификације
кисеоника и сумпора
помоћу хемијских
једначина приказује
хемијска својства
кисеоника и сумпора
и добијање њихових
најважнијих
једињења
зна и схвата основне
принципе
технолошког
поступка добијања
сумпорне киселине
уочава и објашњава
промену особина дуж
групе
помоћу хемијских
једначина приказује
хемијска својства
халогених елемената
и добијање њихових
најважнијих
једињења
зна и схвата

важност ових
једињења(вештачка
ђубрива)













користи примере
једињења кисеоника и
сумпора која се
најчешће
употребљавају у
свакодневном животу
садржаје ове теме
повезати са
садржајима теме
оксиди,хидриди,кисел
ине и соли,
при обради ових
садржаја указати на
важност ових
једињења(сумпорна
киселина)
нагласити значај
очувања озонског
омотача

користи примере
једињења халогених
елемената која се
најчешће
употребљавају у
свакодневном животу
садржаје ове теме
повезати са
садржајима теме
оксиди,хидриди,кисел
ине и соли,

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 израда
рачунских
задатака

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 израда
рачунских
задатака

основне принципе
технолошког
поступка добијања
хлоридне киселине
разликује
халогеноводоничне
и кисеоничне
киселине и њихове
соли


13.

Елементи 0
групе
Периодног
система
елемената

2

Развијање знања о општим
својствима
елемената 0 групе Периодног
система елемената.
Стицање,проширивање и
продубљивање знања о овим
eлeмeнтимa и њиховим
најважнијим једињењима









14.

Прeлaзни
eлeмeнти

9

Развијање знања о општим
својствима
прелазних метала.
Стицање,проширивање и
продубљивање знања о овим
eлeмeнтимa и њиховим
најважнијим једињењима







15.

Лантаноиди и
актиноиди

3

Развијање знања о општим
својствима лантаноидима и
актиноидима.



уочава и објашњава
промену особина дуж
групе
разуме разлог мале
реактивности ових
елемената
зна њихову
електронску
конфигурацију,као и
њен значај
наводи најважнију
примену
уочава и објашњава
промену особина дуж
периоде
разуме припрему
сировина и принцип
производње метала
зна њихову
електронску
конфигурацију,као и
њен значај
наводи најважнију
примену
уочава и објашњава
промену особина дуж
периоде



при обради ових
садржаја указати на
важност ових
једињења(хлоридна
киселина)



користи примере
најчешћих примена
који се употребљавају
у свакодневном
животу
садржаје ове теме
повезати са
садржајима теме
енергија
јонизације,афинитет
према
електрону,електронска
конфигурација









користи примере
најчешћих метала и
њихових легура које се
употребљавају у
свакодневном животу
садржаје ове теме
повезати са
садржајима теме
алкални и
земноалкални метали
и упчити сличности и
разлике
користи примере
најчешћих метала и
њихових легура које се

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
израда рачунск
задатака

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
израда рачунск
задатака
Вредновање
остварености
исхода вршити

Стицање,проширивање и
продубљивање знања о овим
eлeмeнтимa и њиховим
најважнијим једињењима





зна најважније
минерале за добијање
лантаноида
наводи најважнију
примену



употребљавају у
свакодневном животу
садржаје ове теме
повезати са
садржајима теме
радиоактивни
елементи

кроз:
 праћење
остварености
исхода
израда рачунск
задатака

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

1

Наставна тема/модул

УВОД

МИНЕРАЛОГИЈА

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

2

2

ПЛАНЕТАРНА
ГЕОЛОГИЈА

2

3

САСТАВ И ГРАЂА
ЗЕМЉЕ

6

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Изучавање динамичких
процеса у Земљиној
кори и на њеној
површини, еволуције
стварања литосфере са
минералним
богатствима у њој, као
и познавање материје
из минералогије,
петрографије и других
геолошких дисциплина
везаних за минерална
богатства Земље, како
би ученици дошли до

Стицање предзнања о
саставу
литосфере,
карактеристикама
стена и минерала, као и
њиховим својствима и
привредним
вредностима, на основу
којих се врши избор
технологије и технике
извођења подземних и
другах
радова
у
стеновитој средини;
.

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула
Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички
модели. Програм овог
предмета обухвата
садржаје потребне за
све профиле за
подручје рада
рударство. Стицањем
основних знања из ове
области ученици могу
боље разумети и
савладати стручне

Начин праћења и
вредновања ученички
постигнућа

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и пројека

4

МАГМАТИЗАМ
ЗЕМЉЕ

8

5

ТЕКТОНИКА

10

6

СЕИЗМОЛОГИЈА

4

МЕТАМОРФИЗАМ

2

7
8

ЕГЗОДИНАМИКА
И ЛИТОСФЕРА
ИСТОРИЈСКИ
РАЗВОЈ
ЛИТОСФЕРЕ –
СТРАТИОГРАФИЈА

сазнања о укупној
вредности богатства
Земље на којима се
заснива рударство и
привреда уошпте,
посебно наше Земље

предмете, као и да та
знања практично
примене у пракси.

10
8

9

МИНЕРАЛОГИЈА

10

10

ПЕТРОГРАФИЈА

10

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР, РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС, РУДАР У
ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У
ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Предмет

ОСНОВЕ МАШИНСТВА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Разред

I РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Годишњи

74

37

111

Недељни

2

1

3

Циљеви предмета

Настава у
блоку

Укупно

Циљ предмета је да се ученици оспособе да користе технички цртеж, као и
да овладају читањем планова, пројектованих идеја и конструктивних
решења, да их разумеју и правилно примењују у реализацији послова и
задатака у оквиру одабраног образовног профила, развијају свест о
сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у
свакодневном животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље
образовање.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Практична
настава

НАЦРНА ГЕОМЕТРИЈА

2

ОПШТЕ
НАПОМЕНЕ
ОФОРМЉЕЊЕ
ЦРТЕЖА

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1

Наставна тема/модул

6

4

УВОД

1

5

ТРАНСФОРМАЦИЈА

4

6

РОТАЦИЈА

6

7

ПОЛОЖАЈНИ
ЗАДАЦИ

4

ЦРТАЊЕ ПРЕЛАЗА
ЦРТАЊЕ КРИВИХ
ЛИНИЈА
ПРИКАЗ ИВАЊЕ
ПРЕДМЕТА
ОРТОГОНАЛНИМ
ПРОЈИЦИРАЊЕМ
ПРЕСЕЦИ,
СПЕЦИЈАЛНИ
ПОГЛЕДИ, ДЕТАЉИ
И ЊИХОВА
УПОТРЕБА ПРИ
ПРИКАЗИВАЊУ
ОБЈЕКАТА, ВРСТА
И УПОТРЕБА
ШРАФУРА

Оспособљавање
ученика да прикажу
просторне облике
цртежом;
Оспособљавање
ученика за употребу и
руковање савременим
материјалом и
прибором за техничко
цртање;
Савлађивање елемената
и правила техничког
изражавања цртежом у
одређеним размерама;
Овладавање методама
и техникама графичког
приказивања као и
развијање
систематичности,
прецизности, тачности,
уредности и
одговорности у раду.

Подстицање за даљи
стручни развој и
усавршавање у складу
са индивидуалним
способностима и
потребама друштва;
Развијање
систематичности,
прецизности, смисла и
одговорности за
тимски рад;
Развијање способност
за решавање проблема
и нових ситуација у
процесу рада и
свакодневног живота.
Оспособљавање за
примену савремених
компјутерских алата за
цртање;

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученички
постигнућа

4

ТЕХНИЧКО ПИСМО

ЗАДАЦИ

Исходи теме/модула

2

3

МЕТРИЧКИ

Циљеви теме/модула

4
4
4
4

4

Комбинацијом различитих
облика наставног рада и
врсте настава ,дидактички
модели, У току
реализације програма
нацртне геометрије, а због
тешкоћа које настају око
разумевања градива,
неопходно је користити
просторне моделе: модел
ортогоналног триједра
равни, модел тела и др.
Ученике треба оспособити
да замишљене
тродимензионалне облике
графички приказују
цртежима.

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и пројек

УПРОШЋЕНО
ПРИКАЗИВАЊЕ
НЕКИХ
СТАНДАРДНИХ
ОБЛИКА И
МАШИНСКИХ

6

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил

Рударски техничар ПМС

Предмет

Основе рударства

Разред

Први

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

2

74

Недељни

2

2

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Циљ овог предмета је да ученици стекну знања о процесу
експлоатације лежишта минералних сировина и да се оспособе да их користе
и практично примењују развијају свест о сопственим знањима и
способностима да стечена знања примењују у свакодневном животу,
решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају одговоран
однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

1.

2.

3.

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима
рударске струке и практичне наставе.

Наставна тема/модул

УВОД (2)

РУДАРСКИ
РАДОВИ (5)

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

2

ИСТРАЖНИ

РАДНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПРИ
ИЗРАДИ
ЈАМСКИХ
ПРОСТОРИЈА (10)

5

10

Циљеви теме/модула

Задатак рударства и
значај за привреду.
Дефиниције важнијих
геолошких и рударских
израза и појмова
Упознавање
са
рударским истражним
радовима,
њиховим
значајем
и
фазама
истражних радова.
Упознавање
са
методама
рада
и
опремом за израду
јамских просторија

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Садржаји

Програмски садржаји овог Усмена

програма

овог предмета су организовани провера

и

писмена

знања

предмета

у тематске целине за које тестирање,

омогућавају

је наведен оријентациони презентација

стицање знања о број часова за реализацију. пројеката.
процесу

Наставник,

при

експлоатације

оперативних

лежишта

дефинише степен прораде вредности,

минералних

садржаја и динамику рада, овладавање

израда

и

При

томе

изради треба имати у виду да
планова, формирање

ставова

и

као

и

вештинама

4.

5.

6.

7.

8.

РУДАРСКИ ЕКСПЛОЗИВИ
И ТЕХНИКА МИНИРАЊА
(10)

ИЗРАДА
ЈАМСКИХ
ПРОСТОРИЈА (10)

МЕТОДЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
МИНЕРАЛНИХЛЕЖИШТА
(17)

ЈАМСКИ ТРАНСПОРТ И
ИЗВОЗ (10)

ПРОВЕТРАВАЊЕ И
ОСВЕТЉАВАЊЕ ЈАМЕ
(10)

10

10

17

10

10

Општи појмови о
привредним
експлозивима. Врсте
и особине рударских
експлозива.
Класификација
јамских
просторија.
Одређивање облика и
величине
профила
хоризонталних
просторија. Поступци
при изради ходника
Основни
принципи
подземне
експлоатације
минералних лежишта.
Упознавање
са
методама откопавања и
експлоатације
минералних сировина.
Основни појмови о
рудничком транспорту:
ручни и механизовани
транспорт на откопу.
Основни појмови о
проветравању
јаме.
Састав
и
особине
атмосферског и јамског
ваздуха.
Упознавањесаначинима
проветравања рудника.

сировина

и водећи рачуна да се не представља

овладавање

наруши целина наставног континуирани процес и

припципима

за програма,

примену разних свака
начина

односно
тема

да резултат

добије кумулативног

дејства

и адекватан простор и да се целокупних активности

технологије

планирани

експлоатације.

задаци предмета остваре.

Концепција

Садржаје

програма захтева неопходно
да

је

се

при савременим

остваривању

циљеви
програма

и на

свим

предмета

основе

је рударства што захтева

реализовати већу
наставним ученика,

методама и средствима.

часовима

методска

партиципацију

различита

решења

појединих

велики број примера и

тематских

коришћење информација

целина повезују

из различитих извора.

теоријски

и

практични
садржаји
рударских
дисциплина

више

ДРУГИ РАЗРЕД

Рударство и металургија

Подручје рада

Рударски техничар и техничар за ПМС

Образовни профил

Математика

Предмет

Други

Разред
Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

140

140

Недељни

4

4

Циљеви предмета

Општи циљ:
Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине,
формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи и
друштву, формирање научног погледа на свет, решавање разноврсних
задатака из струке и свакодневног живота,наставак математичког
образовања и самообразовања и развијање личности ученика.
Задаци наставе математике су да ученици:
- развијају логичко и апстрактно мишљење;
- развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења
основног математичко-логичког језика;
- развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

њиховог односа;
- разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе
и
трансформације;
- разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену;
- развијају способности сагледавања струковних проблема и њиховог
математичког моделовања и решавања;
- развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност,
критичност у раду, креативност и формирају систем вредности;
- развијају радне навике и унапреде способности за самостални и групни
рад;
- стекну знања и вештине применљиве у савладавању наставних програма
других предмета;
- унапреде способност коришћења различитих извора информација и
стручне литературе;
- формирају свест о универзалности и примени математичког начина
мишљења;
- буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са
индивидуалним способностима и потребама струке и друштва;
- унапреде способности решавања различитих проблема и нових ситуација
у процесу рада и свакодневном животу.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Математика
За општу гимназију и гимназију друштвеног смера и четворогодишње
стручне школе са четири часа недељно - Бранимир Шешеља и други
Збирка решених задатака из математике 2 – Вене Богославов



Хемија
Физика
 Стручни предмети

1.

Наставна
тема/модул
Степеновање
и
кореновање

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

29

Проширивање
знања о
степеновању и
кореновању

По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:
 наведе особине операција
степеновања са целим

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

На почетку теме ученике  Оцењивање
упознати са циљевима и Вредновање оствареност
исходима наставе,
исхода вршити кроз:
односно учења, планом
1.усмену проверу знања











2.

Квадратна
једначина и
квадратна
функција

39

експонентом и примењује
их у трансформацијама
једноставнијих израза
наведе особине операција
кореновања и примењује
их у трансформацијама
једноставних израза
наведе особине операција
степеновања са
рационалним изложиоцем
и примењује их у
трансформацијама
једноставнијих израза
рационалише именилац
разломка у једноставним
случајевима
дефинише појам
имагинарна јединица и
комплексни број
сабира, одузима, множи и
дели два комплексна
броја
одреди коњугован број
датог комплексног броја
израчуна модуо
комплексног броја

 реши непотпуне
Стицање основних
квадратне једначине у
знања потребних
скупу R
за решавање
 примени образац за
квадратних
решавање квадратне
једначина,
једначине
скицирање и
 одреди природу решења
анализу графика
квадратне једначине
квадратних
 растави квадратни трином
функција
 скицира и анализира

рада и начинима
оцењивања
Предмет се реализује
кроз теоријску наставу
(140 часова)
Теоријска настава се
реализује у учионици
или кабинету за
математику

2.писмену провера знањ
3. домаће задатке
У току школске године
предвиђена су 4 писмена
задатка (по 2 у
полугодишту).
За реализацију писмених
задатака са исправкама
планирано је 12 часова






3.

4.

Експоненциј
ална
функција,
логоритамск
а функција

Тригонометр

график квадратне
функције ( да прочита
нуле функције, максимум
или минимум, где расте а
где опада)
реши једноставну
квадратну неједначину
реши системлинеарне и
квадратне једначине
графички решава систем
линеарне и квадратне
једначине
реши систем једноставних
квадратних једначина

28

Стицање знања о
експоненцијалној
и логаритамској
функцији

 нацрта тачкасто график
експоненцијалне функције
читајући податке из
табеле
 наведе основне особине
функције за различите
упоредиве основе
 реши једноставније
експоненцијалне
једначине
 дефинише појам
логаритма
 нацрта тачкасто график
логаритамске функције
читајући податке из
табеле
 наведе основне особине
логаритамске функције
реши једноставније
логаритамске
једначине

44

Проширивање

 претвори угао изражен у

ијске
функције

знања из
тригонометрије и
њихова примена














степенима у радијане и
обрнуто
користи тригонометријски
круг (нпр. зна да прочита
вредности
тригонометријских
функција произвољних
углова типа 3π/4+7π)
израчуна остале
тригонометријске
функције ако је позната
вредност једне
тригонометријске
функције примењујући
основне тригонометријске
идентичности
нацрта графике основних
тригонометријских
функција
нацрта график функције
f(x)=аcos (x)+bи да га
објасни
нацрта график функције
f(x)=аsin(x)+bи да га
објасни
примени адиционе
формуле у решавању
једноставнијих задатака
примени
тригонометријске
функције двоструког угла
и половине угла у
решавању једноставнијих
задатака
објасни појам инверзне
тригонометријске
функције
реши једноставну

тригонометријску
једначину
примени синусну,
косинусну теорему на
решавање троугла

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил

Рударски техничар, Рударски техничар за за ПМС

Предмет

Хемија

Разред

Други разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

70

/

/

/

70

Недељни

2

/

/

/

2

Циљеви предмета

Упознавање са општим законитостима о саставу и структури супстанци,
њиховим применама, важнијим неорганским и органским прозводима који
нас окружују

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Органска хемија за други, трећи или четврти разред средње школе –
Владимир Павловић, Раде Марковић.

Корелација са другим
предметима

Органска хемија, биологија.

1.

2.

Хемијска веза и
структура
органских молекула

Угљоводоници

3.

Органска
кисеонична
једињења

4.

Органска азотна
једињења

5.

Хетероциклична
једињења,
алкалоиди и
антибиотици.

бројчасова
(трајање

Реднибројнас
тавнетеме/мо
дула

Наставнатема/модул

3

14

24

10

5

Циљеви теме/модула

Упознавањеса осбинама углљениковог
атома, структуром органских молекула,
класификацијом органских молекула,
карактеристичном реакцијама.
Упознавањесакарактеристичним
својствима групе углљоводоника,
њиховим структурама, добијањима,
карактеристичним реакцијама и
применом.

Исходитеме/модула

Ученикћебити у стањуда
разуме и објасниструктуру и класификацију
органских молекула на основу карактеистичних
функционалних група.

Усменимизлагањ

Ученикћемоћиданаведе,разуме и
објасникарактеристике углљоводоника, њихово
добијање, карактеристичне реакције и њихову
примену.

Применомшема,

Ученикћемоћиданаведе и објасниноменклатуру,
Упознавањесасвојствимахидроксилним,
добијање, осбине и примену. Алкохола и фенола,
карбонилним и карбоксилним
алдехида и кетона, карбоксилних киселина и
једињењима и њиховој примени.
деривата карбоксилних киселина
Упознавањесадобијањем, особинама и
применом органских једињења са
азотом.
Упознавање са номенклатуром,
особинама и применом
хетероцикличних једињења, алкалоида
и антибиотика.

Начиностварива

Ученикћемоћи да наведе и бјасни номенклатуру,
добијање и примену нитроједињења, амина и
протеина.

Применомшема,
демонтрационим
осбина органских
излагањем и дија

Усменим излагањ

Ученикћемоћидадефинишехетероцикличнаједињења, Применомшема,
алкалоиде и антибиотике.
излагањем и дија

6.

7.

Угљени хидрати

Нуклеинске
киселине

9

5

Упознавање са моно, ди и
полисахаридима и њиховом применом.

Упознавање са биолошком улогом
нуклеинских киселина и њихове
основне структуре.

Ученикћемоћида наведе и објасни глукозу,
фруктозу, малтозу, сахарозу, скроб и целулозу.

Усменим излагањ
огледима, приме

Ученикћемоћиданаведе и објасни структуру и
функцију ДНК и РНК

Применомшема,

НАПОМЕНА: Програм за изборне предмете грађанско васпитање и верска настава исти је за све четворогодишње профиле

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР И РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС ((четврти

степен)

Предмет

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА

Разред

II РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

70

Недељни

2

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

Наставна
тема/модул

1

ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА
У СПЕЦИЈАЛНОМ
ПОЛОЖАЈУ ПРЕМА
ПРОЈЕКЦИЈСКИМ

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

30

100
2

садржај овог предмета треба да омогуће оспособљавање ученика за схватање
облика и проблема из тродимензионалног простора и графичко приказивање
и решавање на раван цртежа
Др. Љубица Гагић
Нацртна геометрија за 1 и 2 разред
МАТЕМАТИКА

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Циљеви предмета

Вежбе

10

Циљеви теме/модула

Систематично
схватање
неопходних знања

Исходи теме/модула

Ученици се
оспособљавају за

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула
Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте

Начин праћења и
вредновања ученички
постигнућа
Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда

РАВНИМА

2
3

ПРЕСЕЦИТЕЛА СА
РАВНИМА И
КОНСТРУКЦИЈАМА
МРЕЖЕ
МЕБУСОБНИ
ПРОДОРИ ПРАВИХ
ТЕЛА

4

КОСА ПРОЈЕКЦИЈА

5

КOТИРАНА
ПРОЈЕКЦИЈА

6
8
6

о приказивању и
решавању
тродимензионалних
простора и
графичко
приказивање и
решавање на раван
цртежа

схватање облика из
тродимензионалног
простора и његово
приказивање и
решавање
проблема на раван
цртежа

настава ,дидактички
модели,
приказивање преко
графоскопа или
пројектора са
посебним
рашчлањивањем сваке
етапе у њиховој
изради.

40

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

Разред

II РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

105
часова
годишње

105
годишње

Недељни

3 часа недељно

3 часа недељно

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно
часова

Циљ наставе предмета механика је стицање нових и продубљених знања механике, као
фундаменталне техничке науке, ради тумачења појава и механичких законитости у природи
и њихове примене у пракси и свакодневном животу и као подлоге за савладавање и
разумевање других сродних дисциплина. Такође, ученици треба да развијају свест о
сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном животу,
решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају одговоран однос за
очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

презентација и пројека
и графичких радова

Томислав Лазаревић, Спасоје Драпић, Милорад Марјановић, "Техничка механика за II
разред рударске струке"

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Физика

1.

2.

3.

4.

Наставна тема/модул

УВОД

СТАТИКА ЧВРСТИХ
ТЕЛА

ОТПОРНОСТ
МАТЕРИЈАЛА

КИНЕМАТИКА

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

1

39

30

15

Циљеви
теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Исходи
теме/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Задатак, значај, подела и
примена механике у
пракси.
Задатак
и
подела
статике. Квалитативна и
квантитативна
дефиниција
силе.
Њутнови
закони
механике. Активне силе
и силе отпора.
Задатак
науке
о
отпорности материјала.
Општа физичка својства
материјала.
Врсте
напрезања. Еластичност
и деформација тела.
Унутрашње
силе
и
напони
Упознавање са врстама
кретања.
Основне
кинематске
величине.
Једнако
праволинијско
кретање. Једнако убрзано
кретање. Једнакоуспорено

Ученици треба
у
да

потпуности

облика Усмена и писмена
наставног рада и врсте провера знања,
тестирање, израда
натава,
дидактички презентација и
и
пројеката.
модели.

разумеју

основне
појмове
законитости
механике

Комбинацијом
различитих

кретање.
Дијаграми.
Криволинијско
кретање.
Једнакокружно
кретање.
Кинематика
тела.
Транслаторно
кретање.
Обртно или ротационо
кретање

5.

ДИНАМИКА

18

Задатак
динамике

и

подела

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО, МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПРИМЕНУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Предмет

МИНЕРАЛОГИЈА

Разред

II РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

70
часова
годишње

Недељни

2 часа недељно

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку
30 часова у блоку

Укупно
70
годишње

часова

2 часа недељно

Циљ програма овог предмета је да ученици стекну основна знања о минералима. Такође,
ученици треба да развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена знања
примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање,
развијају одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима рударске групе
предмета.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР, РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС, РУДАР У
ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У
ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Разред

II РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

70

70

Недељни

2

2

1.
2.
3.
4.

Наставна тема/модул

ОПШТА
МИНЕРАЛОГИЈА
ФИЗИЧКА СВОЈСТВА
МИНЕРАЛА
СПЕЦИЈАЛНА
МИНЕРАЛОГИЈА
СПОРЕДНИ
ПЕТРОГЕНИ
МИНЕРАЛИ

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

ОСНОВЕ МАШИНСТВА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Редни број
наставне
теме/модула

Предмет

25
12
21
12

Вежбе

Практична
настава

Циљеви
теме/модула
Циљеви програма овог
предмета су:
упознавање унутрашње
и
спољањне
грађе
минерала,
схватање
начина
постанка и појављивања
минерала у природи,
упознавање физичких,
хемијских
и
морфолошких својстава
најважнијих петрогених
минерала, на основу
којих ће вршити њихово
препознавање.

Настава у
блоку

Исходи
теме/модула

Укупно

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Ученици треба у
потпуности
да
разумеју
и
овладају
Комбинацијом
различитих
основним
појмовима опште облика наставног рада и врсте Усмена и писмена провер
знања, тестирање, израда
и
специјалне
натава,
дидактички
модели.
минералогије и
презентација и пројеката.
стекну основна
знања
о
физичким
својствима
минерала

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

Наставна
тема/модул

ФИЗИКА

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Циљеви предмета

Циљ програма овог предмета је да ученици упознају принципе рада машина
и уређаја и да се оспособе да их користе и практично примењују у обављању
послова и задатака одабраних занимања, развијају свест о сопственим
знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.
Војислав Ђуревац, Драгољуб Јанеш
Основе Машинства и електротехнике

1

ТЕРМОДИНАМИКА

10

2

ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА

10

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

задатак
термодинамике
(појам радног тела,
идеалног гаса,
термичке величине
стања)
својства флуида и
њихова примена у

ученицима треба
указивати и на везу са
предметима које ће тек
изучавати водећи
рачуна о образовном
профилу у коме се
програм реализује. На

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученички
постигнућа

Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички
модели,
програма је неопходно
реализовати
савременим наставним

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и пројека

машинству

3

МОТОРИ СУС

4

ПРОИЗВОДЊА И
ПРЕНОС ЕЛЕКТРИНЕ
ЕНЕРГИЈЕ

5

5

ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ

5

6

ЕЛЕКТРИЧНЕ
МАШИНЕ СА
ПОКРЕТАЊЕМ

22

7

ЗАШТИТА ОД
НЕДОЗВОЉЕНОГ
НАПОНА ДОДИРА

Подручје рада
Образовни профил
Предмет

16

2

тај начин знања,
ставови, вредности и
Упознавање са
вештине стечене у
теоретским и
оквиру наставе овог
практичним
предмета добијају
принципом рада СУС шири смисао и
мотора и њихова
доприносе
примена у рударству остваривању општих
производња и пренос образовних и
електричне енергије и васпитних циљева,
њихов значај
посебно оних који се
врсте и улога
односе на
електричних
унапређивање
инсталација у
когнитивног,
рударству
емоционалног и
упознавање машина
социјалног развоја
са покретањем
ученика.
једносмерне струје и
Савлађивањем
наизменичне струје и садржаја програма овог
њихови принципи
предмета ученици се
рада
оспособљавају за
правилно руковање и
одржавање механичких
заштита уземљењем,
и електричних уређаја
нуловањем и малим
уз неопходне мере
напоном
заштите.

методама и
средствима. У оквиру
сваке програмске
целине, ученике треба
оспособљавати за:
самостално
проналажење,
систематизовање и
коришћење
информација из
различитих извора
(стручна литература,
интернет, часописи,
уџбеници); визуелно
опажање, поређење и
успостављање веза
између различитих
садржаја

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
Рударски техничар; Рударски техничар за припрему минералних
сировина; Рудар у подземној-експлоатацији; Руковалац
механизацијом у површинској експлоатацији
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

Разред

други

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

70

-

-

-

70

Недељни

2

-

-

-

2

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

 Усвајање знања која омогућавају ученицима схватење
основних економских категорија и појмова
 Развијање свести о сопственим знањима и способностима
да стечена знања примењују у свакодневном животу,
решавају проблеме и припремају се за даље образовање
 Развијање одговораног односа за очување природних
ресурса и еколошке равнотеже
Уџбеник Владимира Милетића: Организација производње за II,
III, или IV разред текстилне, кожарске и хемијске школе, ЗУН
Београд, 2005. год.

2.

3.

Увод у
економику и
организацију
производње

број часова
(трајање

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна
тема/модул

3

Циљеви
теме/модула

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
економици и
организацији
производње

Носиоци
3
привређивања

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
носиоцима
привређивања

Средства
предузећа

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о

7

Исходи
теме/модула
-По завршетку
модула ученик ће
бити у стању да:
 објасни
појам,
предмет и
задатке
економике и
организације
 увиди
међузависност
економике и
организације
 објасни појам
привреде и
предузећа
 разликује
главне
делатности
привређивања
 идентификује
врсте и
поделу
предузећа
према
различитим
критеријумим
а
 објасни појам
средстава
 разликује
врсте

Начин остваривања принципа,циљева и исхода тема/модула

- На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима оцењивања
- Модули се реализују кроз методе активно оријентисане
наставе
Уреализацијипрограмапотребнојеуважаватиипедагошкезахтеве:
поступностизлагања, равномернираспореднаставнихцелинаитд.
- Ученици на почетку треба да упозанају предмете и задатке
економике и организације. У другој тематској целини ученици
треба да стекну знања о основним економским категоријама;
привреди, привређивању, а пре свега о предузећу као основном
субјекту привређивања. Затим ученици упознају средства, улагања
и пословне резултате. Ученик треба да овлада појмовима; врстом
средстава, начином обезбеђивања и трошења средстава.
Остваривање садржаја програма ученику мора бити јасан однос
улагања и резултата, као и зависност резултата од организације
производње. Организација производње се изучава са техничкотехнолошког аспекта, што омогућава ученику да стекне знања о
фазама процеса производње са посебним освртом на контролу
производње.
-Ниво педагошких захтева је углавном разумевање што значи
ученици треба да разумеју економске категорије и законитости,
овладају економским појмовима и примене оне делове програма
која се односе на стандардизацију, типизацију и контролу
производње.
-Да би ученици лакше овладали наставне садржаје погребно је
применити различите наставне методе и облике рада. Теоријско
излагање треба стално поткрепљивати примерима из праксе, а пре
свега из предузећа где обављају практичну наставу.
-Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са
одговарајућим наставним средствима.

Начи
праћењ
вредно
ученич
постиг

 Усме
излаг
 Тест
 Акти
на ча

 Усме
излаг
 Тест
 Акти
на ча

 Усме
излаг
 Тест
 Акти

средствима и
изворима
средстава
предузећа

4.

5.

6.

Улагања у
производњу

Ефикасност
пословања

Резултати
пословања

6

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
улагањима у
производњу

13

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
ефикасности
пословања

7

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
резултатима
пословања

средстава
 наведе изворе
средстава
 објасни појам
утрошака и
трошкова
 разликује
врсте
утрошака и
трошкова
 објасни
обрачун
трошкова
 објасни појам
и врсте
ефикасности
 идентификује
предуслове за
постизање
ефикасности
пословања
 наведе мере
заштите на
раду
 објасни
појавне
облике
резултата
пословања
 објасни
начине
исказивања
резултата
 идентификује
основне
економске
принципе:

на ча

 Усме
излаг
 Тест
 Акти
на ча

 Усме
излаг
 Тест
 Акти
на ча

 Усме
излаг
 Тест
 Акти
на ча



7.

Организација
производње

7

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
организацији
производње







8.

9.

Реализација
производње

Организација
производње у
ванредним
условима

20

4

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
реализацији
производње




Упознавање

ученика са
основним
појмовима о
организацији
производње
у ванредним

економичност,
продуктивнос
ти
рентабилност
дефинише
техничку
поделу рада
као основу
организације
производње
идентификује
организационе
елементе
производње
дефинише и
објасни
припрему
производње
дефинише и
објасни
технолошки
процес
разликује
главне типове
производње
објасни
контролу
производње и
очувања
животне
средине
објасни
организацију
производње и
прераду
животних
намирница у
рату

 Усме
излаг
 Тест
 Акти
на ча

 Усме
излаг
 Тест
 Акти
на ча

 Усме
излаг
 Тест
 Акти
на ча

условима



објасни
рационализац
ију и
складиштење
привредних
добара у рату

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС (четврти степен)

Предмет

МИНЕРАЛОГИЈА СА ПЕТРОЛОГИЈОМ

Разред

II РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

70

Недељни

2

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

30

100
2

Циљеви предмета

циљ програма овог предмета је да ученици стекну основна знања о
минералима и стенама да развијају свест о сопственим знањима и
способностима да стечена знања примењују у свакодневном животу

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Десанка Дачић, Миланка Лукић
Минералогија са петрологијом

Корелација са другим
предметима

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна
тема/модул

1

ПРЕДМЕТ И
ЗАДАЦИ
МИНЕРАЛОГИЈЕ

8

2

ПОСТАНАК
МИНЕРАЛА

3

3

КЛАСИФИКАЦИЈА
МИНЕРАЛА

24

4

УВОД У
ПЕТРОЛОГИЈУ

2

5

МАГМАТСКЕ
СТЕНЕ

16

6

СЕДИМЕНТНЕ
СТЕНЕ

10

7

МЕТАМОРФНЕ
СТЕНЕ

7

Циљеви теме/модула

Упознавање физичких
и хемијских својстава
минерала.
Оспособљавање за
практично познавање
минерала и стена које
се третирају као
минералне сировине.
Овладавање техником
одређивања и
упознавања минерала и
стена у конкретним
индустријским
условима.
Разграничавање метода
и принципа
концентрације зависно
од врсте минерала и
стена.

Исходи теме/модула

У првом делу
програмског садржаја
ученици се
оспособљавају да
разликују минералне
сировине на основу
њихових физичко
хемијских
карактеристика и
примена
уиндустријским
условима зависно од
сировине.
У дригом делу ученици
се упознају са начином
постанка минерала.

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички
модели. У току
реализације наставног
градива, користи
примерке стена којима
располаже петролошка
и минералошка збирка.

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и пројеката

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС (четврти степен)

Предмет

ПРИМРЕМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Разред

II РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

2

70

Недељни

2

2

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Циљ овог предмета је да ученици стекну основна знања о процесима
уситњавања, класирања, концентрације и одводњавања минералних
сировина и производа концентрације и да се оспособе да их користе и
правилно примењују. Такође, ученици треба да развијају свест о сопственим
знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Наставна тема/модул

Минералогија, хемија

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

1

УВОД

2

2

ОСНОВНЕ
ОПЕРАЦИЈЕ У
ПРИПРЕМИ
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

2

3

ОБОГАЋИВАЊЕ
(КОНЦЕНТРАЦИЈА)
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

6

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Концепција предмета
Оспособљавање за
је заснована на томе да
вођење и регулиеање
ученик поступним
технолошких процеса у улажењем у теоријске
постројењима за
принципе припреме
уситњавање,
минералних сировина у
класирање,
трећем разреду уће у
концентрацију и
суштину збивања у
одводњавање
процесима. Даље,
минералних сировина и наставком савдађивања
производа
програмског градива из
концентрације.
истог препмета у
четвртој години ученик
савладава технолошке
процесе припреме

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички
модели. Посебну пажњу
треба посветити мерама
заштите на раду,
принципима на којима се
заснивају процеси
припреме минералних
сировина и шемама
технолошких процеса.

Начин праћења и
вредновања ученички
постигнућа

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и пројека

4

ТЕХНОЛОШКИ
ПОКАЗАТЕЉИ
ОБОГАЋИВАЊА

8

5

ПРИПРЕМА РУДЕ
И КОНЦЕНТРАТА
ЗА ДАЉУ ПРЕРАДУ

10

6

МИНЕРАЛИ

4

7

ДРОБЉЕЊЕ РУДЕ

2

8

МЛЕВЕЊЕ РУДЕ

10

9

ПРОСЕЈАВАЊЕ
РУДЕ

8

10

ФЛОТИРАЊЕ РУДЕ

10

појединачних
минералних сировина
и оспособљава се за
укључивање у
индустријски
производни процес.
.

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил

Рударски тахничар

Предмет

Општи рударски радови

Разред

Други

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

2

Недељни

2

Циљеви предмета

30

2

Циљ програма овог предмета је да ученици стекну знања о процесу
експлоатације лежишта минералних сировина. Такође, ученици треба да
развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена знања
примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и прирпемају се за
даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и
еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

70

Сви предмети из рударске групе и практична настава

2.

3.

УВОД

ПОВРШИНСКИ
РАДОВИ

ПОДЗЕМНИ
РАДОВИ

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна тема/модул

2

Циљеви
теме/модула
Област примене и
подела (површински
и
подземни
рударски радови).

34

Упознавање
са
радовима који се
изводе
при
површинској
експлоатацији.

34

Упознавање
са
радовима који се
изводе у подземној
експлоатацији.

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Комбинацијом
различитих облика наставног
рада
и
врсте
настава
,дидактички
модели.
На
часовима треба ангажовати
ученике
да
самостално
долазе до одређених питања,
сазнања
и
закључака.
Активним
учешћем
код
Концепција
ученика
се
развијају
садржаја
стваралачке способности и
програма
дијалектички
прилаз
омогућава
решавању
проблема. Усмена и писмена провер
ученицима да
Најпогоднији
начин
за
синхронизују и
реализацију овог програма су знања, тестирање, израда
повежу
демонстрационотеоријска и
илустративне
методе
у презентација и пројеката.
практична знања комбинацији
са
другим
више рударских
методама. Треба инсистирати
дисциплина.
на систематском и планском
посматрању и закључивању.
Наставник је у могућности
да користи разна наставна
средства
којима
су
опремљени
школски
кабинети,
да
изводи
очигледну
наставу
у
предузећима и користи разну
документацију, прилоге и
друге материјале.

НАСТАВА У БЛОКУ (30)
Упознавање ученика са начином експлоатације рудног богатства зависно од врсте минералне сировине и услова настанка лежишта.
ПОВРШИНСКИ РАДОВИ
Упознавање ученика са радовима на добијању при површинској експлоатацији. Радови на добијању без примене експлозива. Радови
на добијању са применом експлозива. Упознавање ученика са радовима на утовару н транспорту. Упознавање ученика са основним
појмовима одводњавања површинских откопа.
ПОДЗЕМНИ РАДОВИ
Упознавање ученика са радовима на добијању при подземној експлоатацији. Радови на добијању без примене експлозива. Радови на
добијању са применом експлозива. Упознавање ученика са радовима на утовару и транспорту. Рударки радови на подграђивању. Упознавање
са природним и вештачким проветравањем.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Рударство и металургија

Подручје рада

Рударски техничар и техничар за ПМС

Образовни профил

Математика

Предмет

Трећи

Разред
Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

140

140

Недељни

4

4

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Развијање менталних способности ученика, логичког размишљања и
закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције. Разумевање
функционалних зависности, њиховог представљања и примена. Развијање
способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног
математичко-логичког језика. Развијање осећаја за простор, разликовање
величина, геометријских фигура, њихових узајамних односа
и
трансформација. Развој способности потребних за решавање проблема и
нових ситуација у процесу рада у свакодневном животу. Изграђивање
позитивних особина личности као што су упорност, систематичност,
уредност, тачност, одговорност, смисао за рад, критичност. Стицање опште
математичке културе и схватање места и значаја математике у савременом
друштву.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Математика за четворогодишње стручне
школе: машинску, електротехничку, саобраћајну, грађевинску,
рударску, дрвопрерађивачку и хемијску - Душан Георгијевић, Милутин
Обрадовић
Збирка решених задатака из математике 3 – Вене Богославов
 Хемија
 Физика
 Стручни предмети

Обртна тела

15

3.

Вектори

14

Проширива
ње знања
овекторима

40

Стицање
основних
знања о
правој,
кругу,
хиперболи и
параболи

4.

Аналитичка
геометрија у
равни

Начин праће
и вредновањ
ученичких
постигнућ
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1.усмену проверу знања 2.писмену провера знања 3. домаће задатке
У току школске године предвиђена су 4 писмена задатка (по 2 у уполугодишту).

2.

Проширива
ње знања о
обртним
телима

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
објасни шта је полиедар
објасни како настају призма, пирамида и зарубљена
пирамида
примени одговарајуће формуле и израчунава површине
и запремине полиедара
објасни како настају ваљак, купа, сфера и лопта
примени одговарајуће формуле и израчуна површине и
запремине обртних тела
реши једноставнији проблемски задатак са описаним
и/или уписаним телом
дефинише појам скаларног, векторског и мешовитог
производа вектора, као и координате вектора
објасни појмове правац, смер и интензитет вектора
уме да изврши операције са векторима (сабирање и
одузимање вектора, производ броја и вектора)
нацрта Декартов правоугли координатни систем и у њему
представи тачку, израчуна растојање између две тачке, обим
и површину троугла ако су дате координате његових темена,
разликује општи облик једначине праве од екплицитног
облика и преведе један запис у други, објасни положај
праве у координатном систему у зависности од
коефицијената kи n, одреди једначину праве одређену датом
тачком и датим коефицијентом правца, одреди једначину
праве одређену датим двема тачкама, примени услов
нормалности и услов паралелности две праве, одреди угао
који заклапају две праве, израчуна растојање тачке од праве,
преведе општи облик једначине круга у екплицитни, каже
какав је положај круга у Декартовом координатном систему
и колики му је полупречник, испита међусобни положај
праве и круга, испита међусобни положај праве ихиперболе,

Теоријска настава се реализује у учионици или кабинету за математику

20

Проширива
ње знања о
полиедрим
а

Исходи теме/модула

Предмет се реализује кроз теоријску наставу (140 часова)

Циљеви
теме/модула

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања

Полиедри

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна
тема/модул

Начин
остваривања
принципа,циљев
а и исхода
тема/модула

испита међусобни положај праве и параболе, одреди
тангенту круга из задатих услова, одреди тангенту параболе
из задатих услова, одреди тангенту хиперболе из задатих
услова, одреди међусобни положај два круга, зна
дефиницију елипсе и њен канонски облик, одреди тангенту
елипсе из задатих услова-једноставнији примери, препознаје
остале криве другог реда (хиперболу и параболу)

5.

Елементи
линеарне
алгебре и
линеарног
програмира
ња

14

6.

Математичка
индукција.
Низови

20

7.

Комплексни
бројеви

5

Проширива
ње знања о
линеарним
једначинама
и
неједначина
ма
Стицање
основних
знања о
низовима и
о
индукцији
као методи
диказивањ
а
Проширива
ње знања о
комплексни
м бројевима

треба да продубе и прошире знање о системима линеарних
једначина, упознају системе линеарних неједначина са две
непознате , упознају суштину проблема линеарног
програмирања.
докаже нека елементарна тврђења, препозна низ и уме да га
настави (једноставнији примери) , препозна аритметички
низ, зна шта су n и d и како се записује општи члан низа,
израчуна збир првих n чланова аритметичког низа, препозна
геометријски низ, зна шта су n и d и како се записује општи
члан низа, израчуна збир првих n чланова геометријског
низа, дефинише појам граничне вредности низа, наведе
особине конвергентних низова
претвори комплексан број у тригонометријски облик,
примени муаврову формулу, одреди сва решења при
кореновању комплексног броја

НАПОМЕНА: Програм за изборне предмете грађанско васпитање и верска настава исти је за све четворогодишње профиле

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР, РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС (четврти степен)

Предмет

ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Разред

III РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

70

70

Недељни

2

2

Циљеви предмета

Вежбе

Настава у
блоку

Укупно

Циљ програма овог предмета је да ученици стекну основна знања о
лежиштима минералних сировина као просторних рудних тела и
законитостима њиховог појављивања да развијају свест о сопственим
знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Практична
настава

ОСНОВЕ ГЕОЛОГИЈЕ

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

1

ОПШТЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
ЛЕЖИШТА
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

5

2

ГЕНЕТСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА
ЛЕЖИШТА
МИНРАЛНИХ
СИРОВИНА

3

ЛЕЖИШТА
МЕТАЛИЧНИХ
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

25

4

ЛЕШИЖТА
НЕМЕТАЛИЧНИХ
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

15

5

ЛЕЖИШТА
КАУСТОБИОЛИТА

10

15

Циљеви теме/модула

Оспособљавање
ученика да знају да
графички представе
лежишта минералних
сировина, као и
варијације садржаја
рудних компоненти
путем израде карата,
планова, профила,
скица, дијатрама,
табела и сл., што је
основа за пројектовање
и праћење
експлоатације лежишта
минералних сировина.

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Комбинацијом различитих
облика наставног рада и
врсте настава ,дидактички
Схватање практичног и
модели. Сваку методску
економског значаја о
јединицу теоријске
квалитативнонаставе треба илустровати
квантитативним
визуелним приказивањем
својствима рудних
лежишта.
лежишта и самих
Ово је веома значајно да
минералних сировина
би ученици схватили
развијање свест о
просторне карактеристике
значају одрживог
лежишта, разноврсност
развоја и еколошке
облика и варијације
етике
садржаја рудних
.
компоненти.

Начин праћења и
вредновања ученички
постигнућа

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и пројека

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет

ОПШТИ РУДАРСКИ РАДОВИ
11I РАЗРЕД

Разред
Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

70

70

Недељни

2

2

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

да ученици стекну знања о процесу експлоатације лежишта минералних
сировина.

Корелација са другим
предметима

РУДАРСКЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ
ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Редни број
наставне
теме/модула

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Наставна тема/модул

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

3.

ТЕХНОЛОГИЈА
ПОВРШИНСКЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
ОТВАРАЊЕ
ПОВРШИНСКИХ
ОТКОПА
РУДАРСКЕ
ПРОСТОРИЈЕ

4.

РАДНА СРЕДИНА

1.
2.

5.
6.

7.

8.

ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ
ИЗРАДА ЈАМСКИХ
ПРОСТОРИЈА ПОД
НОРМАЛНИМ
УСЛОВИМА
ИЗРАДА ЈАМСКИХ
ПРОСТОРИЈА У
СПЕЦИЈАЛНИМ
УСЛОВИМА
ОРГАНИЗАЦИЈА И
ПЛАНИРАЊЕ

20

Основни елементи и
карактеристике површинског
откопавања

10

Отварање Системиоткопавања
и типови површинских откопа

8

Дефиниција, намена и врсте
подземних рудничких
просторија

4

Особине радне средине

4

Облик и величина јамских
просторија

12

Методе израде јамских
просторија

8

Услови за примену
специјалних метода израде

4

Технолошка шема и радни
циклус

омогућава
ученицима да
синхронизују и
повежу
теоријска и
практична
знања више
рударских
дисциплина.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет
Разред

РУДАРСКЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ
III РАЗРЕД

Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и
врсте настава
,дидактички модели

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и пројекат

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

105

105

Недељни

3

3

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

стицање основних знања о машинама које се користе у рударству.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Наставна тема/модул

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

ОПШТИ РУДАРСКИ РАДОВИ ,ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

1.

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

10

2.

РУДАРСКЕ МАШИНЕ И
УРЕЂАЈИ У ПОДЗЕМНОЈ
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

40

Циљеви
теме/модула
Подела,енергија
погон,утицај машина
човека
Машине за бушење,
откопавазе,утовар и
транспорт

Исходи
теме/модула
за
на

да ученици
стекну основне
представе о
машинама и

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула
Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа
Усмена и писмена провера
знања, тестирање, израда
презентација и пројеката

3.

РУДАРСКЕ МАШИНЕ И
УРЕЂАЈИ У ПОВРШИНСКОЈ
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

55

Машине
за
дубинско
бушење,
машине
за
откопавање и утовар

уређајима који
се користе у
рударству,
било да је реч о
површинско|
или подземној
експлоатацији.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет
Разред

ГЕОДЕЗИЈА СА РУДАРСКИМ МЕРЕЊЕМ
III РАЗРЕД

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

модели

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку
60

у Укупно
130
2

да ученици стекну стручна знања из области геодезије, као и да се оспособе
да их практично примењују.

Циљеви предмета
Литература
(препоручена
литература и која се користи)

1.
2.
3.
4.

са

другим

Наставна тема/модул

ОПШТИ ДЕО
ИНСТРУМЕНТИ,
ПРИВОР И МЕТОДЕ
ЗА
МЕРЕЊЕУГЕОДЕЗИЈИ
НИВЕЛИР –
КОНСТРУКЦИЈА
ОСНОВА ЗА
ИЗВРШЕЊЕ
ПРЕМЕРА

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

5

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Задатак и подела
геодезије

Ученици треба да
упознају задатке
и поделу
геодезије,
геодетски
прибор, начин
мерења на
терену,
сређивање
теренских
података и
израду
ситуационих
планова.

25

Упознавање са
начином рада

10

Генералнн
нивелман

10

Геодетске мреже

5.

СНИМАЊЕ ТЕРЕНА

10

Суштина снимања

6.

ИЗРАДА
СИТУАЦИОНИХ
ПЛАНОВА

10

Основни појмови о
картирању

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Комбинацијом различитих
облика наставног рада и
врсте настава ,дидактички
модели

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Усмена и писмена прове
знања, тестирање, израда
презентација и пројеката

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет
Разред

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
IIIРАЗРЕД

Годишњи

Практична
настава
245

Недељни

7

Фонд часова

Циљеви предмета

Теоријска
настава

Вежбе

Настава
блоку

у Укупно
245
7

да ученици овладају потребним стручно-теоријским и практичним знањима,
вештинама и умењима, неопходним за самостално и безбедно обављање
послова и радних задатака.

Литература
(препоручена
литература и која се користи)

1.

2.

са

другим

Наставна тема/модул

РАДНА
ПОВРШИНСКОМ
КОПУ

ЈАМСКА
ЕКСПЛОАТАЦИЈА

Сви стручни рударски предмети

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

120

125

Циљеви
теме/модула
Обилазак и
упознавање објеката
површинских
копова
рад у јамским
радионицама на
бушењу, утовару,
транспорту, извозу,
подграђивању,
одводњавању

Исходи
теме/модула

упознавање
послова и радних
задатака
образовног
профила

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

ученици се постепено
укључују у радне процесе уз
неопходну стручну помоћ,
педагошки надзор и
усмеравање које треба да
обаве стручна лица из
рудникаи координатор —
наставник.

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Праћење активности
ученика, усмена и писмен
провера знања преко
дневника рада

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС (четврти степен)

Предмет

ПРИМРЕМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Разред

III РАЗРЕД

Годишњи

Теоријска
настава
105

Недељни

3

Фонд часова

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

у Укупно
105
3

Циљ овог предмета је да ученици стекну основна знања о процесима
уситњавања, класирања, концентрације и одводњавања минералних
сировина и производа концентрације и да се оспособе да их користе и
правилно примењују. Такође, ученици треба да развијају свест о сопственим
знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Настава
блоку

ПРИМРЕМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

2

3

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1

Наставна тема/модул

УВОД У
ПРИПРЕМУ
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

4

УСИТЊАВАЊЕ И
КЛАСИРАЊЕ

20

СПЕЦИЈАЛНЕ
МЕТОДЕ
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ

10

4

МАГНЕТСКА И
ЕЛЕКТРИЧНА
КОНЦЕНТРАЦИЈА

16

5

ГРАВИГАЦИЈСКА
КОНЦЕНТРАЦИЈА

16

6

ФЛОГАЦИЈСКА
КОНЦЕНТРАЦИЈА

4

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Концепција предмета
је заснована на томе да
ученик поступним
улажењем у теоријске
принципе припреме
Оспособљавање за
минералних сировина у
вођење и регулиеање
трећем разреду уће у
технолошких процеса у
суштину збивања у
постројењима за
процесима. Даље,
уситњавање,
наставком савдађивања
класирање,
програмског градива из
концентрацију и
истог препмета у
одводњавање
четвртој години ученик
минералних сировина и
савладава технолошке
производа
процесе припреме
концентрације.
појединачних
минералних сировина
и оспособљава се за
укључивање у
индустријски
производни процес.
.

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички
модели. Посебну пажњу
треба посветити мерама
заштите на раду,
принципима на којима се
заснивају процеси
припреме минералних
сировина и шемама
технолошких процеса.

Начин праћења и
вредновања ученички
постигнућа

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и пројека

7

8
9

ДРОБЉЕЊЕ РУДЕ

2

ОДВОДЊАВАЊЕ
ПРОИЗВОДА
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ
ОКРУПЊАВАЊЕ О
ОТПРАШИВАЊЕ

10
8

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС

Предмет

MAШИНЕ И УРЕЂАЈИ У ПМС

Разред

III РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

70

70

Недељни

2

2

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Циљ програма овог предмета је да ученици стекну знања о машинама и
уређајима у припреми минералних сировина, затим о њиховим
конструктивним карактеристикама и о технологији рада. Такође, ученици
треба да развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена
знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и прирпемају
се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних
ресурса и еколошке равнотеже

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

1

Наставна тема/модул

ДРОБЉЕЊЕ И
ПРОСЕЈАВАЊЕ

ПРИМРЕМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

16

2

МЛЕВЕЊЕ И
КЛАСИРАЊЕ

16

3

КОНЦЕНТРАЦИЈА

24

4

ОДВОДЊАВАЊЕ

10

Циљеви теме/модула

Упознавање о
мећусобној
редоследности по
технолошким линијама
појединих постројења;
Упознавање метода и
услова вођења рада
машина и уређаја по
технолошким линијама
ради потпуног
испуњења
пројектованих
показатеља

Исходи теме/модула

Оспособљавање за
примену средстава за
заштиту на раду и
развијање свести о
важности очувања
сопственог здравља;
Развијање свест о
значају одрживог
развоја и еколошке
етике.

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички
модели. Програм овог
предмета је конципиран
тако да ученици детаљно
упознају конструкцију и
технологију рада машина
и уређаја у индустрији.

Начин праћења и
вредновања ученички
постигнућа

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и пројек

5

БУКА

4

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС

Предмет
Разред

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
IIIРАЗРЕД
Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

245

60

305

Недељни

7

Фонд часова

Циљеви предмета

Теоријска
настава

Вежбе

да ученици овладају потребним стручно-теоријским и практичним знањима,
вештинама и умењима, неопходним за самостално и безбедно обављање
послова и радних задатака.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

7

Сви стручни рударски предмети

5

ДРОБЉЕЊЕ
КЛАСИРАЊЕ И
УСКЛАДИШТЕЊЕ
МИНЕРАЛНЕ
СИРОВИНЕ
МЛЕВЕЊЕ И
КЛАСИРАЊЕ
ФЛОТИРАЊЕ
СУЛФИДНИХ
МИНЕРАЛА
ГРАВИТАЦИЈСКА
КОНЦЕНТРАЦИЈА У
ТЕШКОЈ СРЕДИНИ
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА
КОНЦЕНТРАЦИЈА

6

СЕПАРАЦИЈЕ
УГЉЕВА

1
2
3
4

Подручје рада

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

65
50
70
20
20

20

Циљеви
теме/модула
Стицање
самосталности и
одговорности у
обављању послова;
развијање и
неговање критичког
односа премасвом и
туђем раду уз
сагледавање места и
улоге одређених
конкретних послова
одговарајућег
занимања;
Припремање
ученика за усвајање
нових поступака и
технологија;
Развијање и
неговање код
ученика
интересовања за
проблематику овог
подручја рада,
стручне
радозналости и
стваралачких
способности

Исходи
теме/модула

Упознавање
послова и
радних задатака
образовног
профила

Геологија, рударство и металургија

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Ученици се постепено
укључују у радне процесе уз
неопходну стручну помоћ,
педагошки надзор и
усмеравање које треба да
обаве стручна лица из
рудникаи координатор —
наставник.

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Праћење активности
ученика, усмена и писме
провера знања преко
дневника рада

бројчасова
(трајање

Реднибројнас
тавнетеме/мо
дула

ОбразовниНаставнатема/мод
профил
Рударски
техничар
за ПМС
Циљеви
теме/модула
Исходитеме/модула
Предмет

ул

Физичка хемија

Начиностваривањапринци
па,циљева и
исходатема/модула

Разред

Трећи разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

70

/

/

/

70

Недељни

2

/

/

/

2

Циљеви предмета

Циљ програма предмета је да ученици стекну основна теоријека знања из
физичке хемије као фундаменталне природне науке, да развијају свест о
сопственим знањима и способностима, да стечена знања примењују у
свакодневном животу.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Физичка хемија за 3. и 4. разред хемијско-технолошке школе – Марија
Узелац, Нада Наод.

Корелација са другим
предметима

Физика, хемија, математика.

Начин праћења и вредновања
ученичких постигнућа

1.

2.

3.

Термодинамика

Физичка
равнотежа

Чврсто стање
материје

4.

Течно стање
материје

5.

Раствори

10

5

5

5

5

Упознавањеса:
првим и
другимзакономтермо
динамике,енталпијо
м,топлотнимефекати
ма,топлотомстварањ
аједињења,топлотом
неутрализације,кало
риметријом,ентропиј
ом.

Ученик ће бити у
стањуда
разуме и
објаснизаконе
термодинамике,
топлотне промене и
сазнања примени у
разјашњавању
процеса припрема
минералних
сировина.
Упознавањесаопшти Ученикћемоћиданав
мкарактеристикама
еде,објасни и
једнокомпонентних
примениправила
система и правилима фаза физичких
фаза.
система.
Упознавањесасвојст
вимаaморфног и
Ученикћемоћиданав
кристалногстањамат еде и
ерије,
објаснисвојствакрис
карактеристикама
талног и аморфног
изоморфизма и
стања материје,
полиморфизма,
карактеристике
типовимакристалнер изоморфизма и
ешетке (атомска,
полиморфизма,
јонска и
својства кристалне
молекулска).кристал решетке.
нарешетка).
Упознавањесаособин
аматечности,
карктеристикама
испаравања и
притисказасићенепа
ре, вискозности.
Упознавање са:
особинама раствора,
законитостима који

Усменимизлагањем,
дијалогом, применомшема
и слика, израчунавањима.

Методомразговора и
тестовимазнања.

Применомшема, слика,
Методомразговора и
демонтрационимогледимаи
тестовимазнања.
изурачунавањима.

Применомшема, слика,
демонтрационимогледимаз
адоказивањекарактеристич
нихсвојставачврстог
агрегатног стања.

Методомразговора и
тестовимазнања.

Ученикћемоћиданав
Усменим излагањем и
едеопштекарактерис
дијалогом, применом шема
тикетечног
и слика.
агрегатног стања.

Методомразговора и
тестовима знања.

Ученикћемоћиданав Применомшема, слика,
едеи објасни
демонтрационимогледимаз
особине раствора,
а доказивање осбина

Методомразговора и
тестовимазнања.

карактеришу
растворе.

6.

7.

Хемијска кинетка

Хемијска
равнотежа

Упознавање са
врстама реакција,
законима и
начинима
израчунавања брзина
10
хемијских
реакција,реда
реакције,енергија
активације.

6

Упознавање са
законима и
принципима који се
примењују у
проучавању
хемијских
равнотежа.

примену Рауловог
закона, израчуна
осмотски притисак.

раствора, израчунавањима.

Ученикћемоћида
наведе и објасни
врсту реакције, ред
Усменим излагањем,
реакције, израчуна
дијалогом, израчунвањима.
брзину хемијске
реакције и енергију
активације реакције.

Методомразговора и
тестовимазнања.

Ученикћемоћиданав
едеи објасни
Применомшема, слика,
принципе и законе
израчунавањима.
хемијске равнотеже.

Методомразговора и
тестовимазнања.

8.

9.

Површинске
појаве

Ученик ће бити у
стању да наведе и
објаснипојаву
површинског
напона, адсорпцију
и апсорпцију на
границама фаза.

Применом слика, шема,
прорачунима, дијалогом.

7

Упознавање са
појавама на граници
фаза, појмовима који
карактеришу
површинске појаве.

Ученик ће моћи да
наведе и објасни
карактеристике
електролита,
њихову
проводљивост,
примени законе
електролитичке
дисоцијације.
Ученик ће моћи да
наведе врсте
колоидних раствора
и објасни њихове
карактеристике.

Дијалогом, прорачунима,
применом шема.

Методом разговора и
тестовима знања.

1
0

Упознавање закона
који се примењују у
електрохемији,
особина и
карактеристика
електролита.

Применом слика, шема,
дијалогом.

Методом разговора и
тестовима знања.

Електрохемија

Упознавање са
врстама и особинама
колоидних раствора.

10.

Колоидна хемија

7

Методом разговора и
тестовима знања.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Рударство и металургија

Подручје рада

Рударски техничар и техничар за ПМС

Образовни профил

Математика

Предмет

Четврти

Разред
Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

128

128

Недељни

4

4

Циљеви предмета

Развијање менталних способности ученика, логичког размишљања и
закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције. Разумевање
функционалних зависности, њиховог представљања и примена. Развијање
способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног
математичко-логичког језика. Развијање осећаја за простор, разликовање

величина, геометријских фигура, њихових узајамних односа
и
трансформација. Развој способности потребних за решавање проблема и
нових ситуација у процесу рада у свакодневном животу. Изграђивање
позитивних особина личности као што су упорност, систематичност,
уредност, тачност, одговорност, смисао за рад, критичност. Стицање опште
математичке културе и схватање места и значаја математике у савременом
друштву.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Математика са збирком задатака
за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе
недељно - Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић
Збирка решених задатака из математике 4 – Вене Богославов

Литература
(препоручена
литература и која се
користи)




Хемија
Физика
 Стручни предмети

Извод
функције

26

3.

Интеграл

22

Стицање

Разуме односе: примитивна функција – функција –

1.усмену проверу знања 2.писмену провера
знања 3. домаће задатке
У току школске године предвиђена су 4
писмена задатка (по 2 у уполугодишту).

2.

Стицање
основних
знања о
изводу
функције

Зна да објасни монотоност функције, ограниченост,
парност, периодичност и нулу функције и уме сваку
да одреди (ако је дата функција има), одреди инверзну
функцију дате, једноставне функције, одреди сложену
функцију од две задате функције, нацрта и анализира
елементарне функције, одреди граничну вредност
функције, наброји важне лимесе, одреди асимптоте
дате функције
објасни проблем тангенте у датој тачки и проблем
брзине, каже и запише дефиницију извода, примењује
правила диференцирања, одређује извод сложене и
извод инверзне функције, зна таблицу елементарних
извода и уме да је примењује, одређује екстремне
вредности користећи извод, испита монотоност
функције помоћу извода, испита и нацрта графике
једноставнијих функција

Теоријска настава се реализује у учионици
или кабинету за математику
кроз:

28

Проширивање
знања о
функцијама

Исходи теме/модула

Предмет се реализује кроз теоријску наставу
(140 часова)

Функције

Циљеви
теме/модула

Начин
Начин
остваривања
праћења и
принципа,циљева вредновања
и исхода
ученичких
тема/модула
постигнућа
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања

1.

Наставна
тема/модул

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

основних
знања о
интегралу

извод функције, примитивна функција – неодређени
интеграл, наведе основне теореме о интегралу и
таблицу неодређених интеграла, примењује метод
замене, примењује метод парцијалне интеграције,
решава интеграле једноставнијих рационалних
функција, зна дефиницију одређеног интеграла,
примењује Њутн-Лајбницову формулу, примењује
метод замене и метод парцијалне интеграције код
одређеног интеграла, реши једноставније
диференцијалне једначине, израчуна површину равног
лика, израчуна запремину ротационог тела, израчуна
дужину лука криве

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет

ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗ

Разред

IV РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

64

64

Недељни

2

2

Циљеви предмета

Вежбе

Настава у
блоку

Укупно

да ученици упознају технике и технологије транспорта и извоза у различитим условима
технолошких процеса експлоатације лежишта минералних сировина.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Практична
настава

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

4.

ИЗВОЗНА ПОСТРОЈЕЊА

5.

СПОЉАШЊИ ТРАНСПОРТ

4

Основни појмови
,фактори,подела
Транспортери са
траком,шински
,камионски
комбиновани
хидраулични
Транспорт на
откопима ,допрема
репроматеријала и
превоз људи.
Примена извозних
постројења у
рудницима и
најважнији елементи
Основни појмови и
значај

6.

ТРАНСПОРТНИ УРЕБАЈИ У
ПОГОНИМА ЗА ПРИПРЕМУ
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

3

Елеватори. Спирални и
клатни транспортери

1.

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О
ТРАНСПОРТУИ ИЗВОЗУ

2.

ТРАНСПОРТ НА ПОВРШИНСКИМ
КОПОВИМА

21

3.

ТРАНСПОРТ У ПОДЗЕМНОЈ
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

20

3

13

упознавање
карактеристика
транспорта на
површинским коповима,у
условима подземне
екоплоатације и
оспособљавање ученика за
самостално решавање
једноставнијих проблема
везаних за транспорт и
извоз;

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет

Проветравање и одводњавање рудника

Разред

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички
модели

IV РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно

Годишњи

64часа годишње

64часа годишње

Недељни

2 часа недељно

2 часа недељно

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и
пројеката

да ученици стекну знања о основним физичким својствима ваздуха, климе у јами и
основним законима кретања ваздуха у јамским просторијама

Циљеви предмета

Литература (препоручена литература и
која се користи)
Практична настава

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

Наставна тема/модул

1.

ФИЗИЧКА СВОЈСТВА
ВАЗДУХА

10

2.

КЛИМА У ЈАМИ

3

3.

5.

ОСНОВИ АЕРОДИНАМИКЕ

ЈАМСКА ВЕНТИЛАЦИОНА
МРЕЖА

4

14

6.

ПРИРОДНА ДЕПРЕСИЈА

3

7.

ВЕНТИЛАТОРИ И ЊИХОВА
ЕКСПЛОАТАЦИЈА

5

СЕПАРАТНО
ПРОВЕТРАВАЊЕ

10

8.

Циљеви теме/модула

Упознавање
физичких
својстава ваздуха
Фактори који утичу на климу
у јами; Српски прописи о
клими на радним местима у
јами.

Упознавање
са
законима
струјања ваздуха кроз јамске
просторије:
аеродинамички
отпори
Упознавањеса
садржајемвентилационих
планова јаме. Рударске ознаке
и
симболи
из
области
проветравања.
Врсте
вентилационих
шема:
линеарне,
канонске,
потенцијалне.
Појам, начин манифестовања.
Дејство на рад главног
вентилатора
Упознавање са врстама и
начином уграђивања. Радне
карактеристике (V, h,n,N) и
радни дијаграми вентилатора.
Начини и примењена опрема.
Прорачун потребних количина
ваздуха за једно радилиште и

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Концепција
програма
заснована

је Комбинацијом
на различитих

облика

потреби да се наставног рада и врсте
ученик упозна натава,
дидактички
са процесима модели.
проветравања
и одводњавања
рудника

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и
пројеката.

9.

СПЕЦИЈАЛНА ПОГЛАВЉА
ВЕНТИЛАЦИЈЕ РУДНИКА

5

10.

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ

3

11.

РУДНИЧКЕ ПУМПЕ

4

12.

ПРОБЛЕМАТИКА
ОДВОДЊАВАЊА
ПОВРШИНСКИХ ОТКОПА

3

прорачун параметара рада за
једно радилиште и прорачун
парамера
рада сепаратног
вентилатора. Мерења код
сепаратне вентнлације
Упознавање са проветравањем
комора. Вентилац јама са
примењеном дизел опремом.
Проветравање рудника на
великим
надморским
висинама.Проблематика
проветравања
површинскихкопова
дубинског типа.
Порекло, закони кретања и
начин
појављивања.
Спречавање продора вода у
јаму. Бараже: врсте, израда,
прорачун.
Приток воде у јаму, мерење.
Канали и водосабирници,
пумпне станице.
Упознавање са врсатма пумпи
и
њихова
уградња
и
експлоатација.
Упознавање са водама које
угрожавају
површинске
копове.Организација
одводњавања
површинских
копова. Примењена опрема.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет
Разред
Фонд часова

МЕТОДЕ ОТКОПАВАЊА
IV РАЗРЕД
Теоријска

Вежбе

Практична

Настава у

Укупно

настава

настава

блоку

Годишњи

96

96

Недељни

3

3

Циљеви предмета

да ученици стекну знања о методама откопавања (избору методе откопавања, организацији,
извођењу инвестиционих радова у рударству) и њиховој примени у рударској пракси.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

општи рударски радови, рударске машине и уређаји, транспорт и извоз и
проветравање и одводњавање у рудиицима.као и практична настава

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

1.

УВОД

10

2.

ФАКТОРИ И
КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈИ
УТИЧУ НА ИЗБОР МЕТОДЕ

12

3.

МЕТОДЕ ОТКОПАВАЊА
ЛЕЖИШТА УГЉА

20

4.

МЕТОДЕ ОТКОПАВАЊА
МЕТАЛИЧНИХ ЛЕЖИШТА

16

5.

СПЕЦИЈАЛНЕ МЕТОДЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

4

6.

ОПШТЕ ПОСТАВКЕ О
ПОВРШИНСКОЈ
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

4

геометријска анализа
површнског копа

7.

ОТВАРАЊЕ ПОВРШИНСКОГ
КОПА

8

Класификација
система отварања

8.

СИСТЕМ ЕКОПЛОАТАЦИЈЕ

8

9.

ТЕХНОЛОШКЕ ШЕМЕ
ОТКОПАВАЊА

4

Шема рада багерима

10.

ТЕХНОЛОШКЕ ШЕМЕ
ОДЛАГАЊА

6

Одлагање багерима
,одлагачима.
камионима и
булдожерима

11.

РЕКУЛТИВАЦИЈА
ПОВРШИНСКИХ КОПОВА

4

Техничка,биолошка
рекултивација

Подручје рада

Циљеви
теме/модула
Основни појмови о
лежиштима
минералних сировина
Јамски притисак
Физичко-механичке
особине
Методе са
зарушавањем ,широкочелно откопавање
Методе откопавања са
зарушавањем и са
запуњавањем
Експлоатација
лежишта угља, соли, сумпора,
нафте и природног гаса.

Класификација
система експлоатације.

Исходи
теме/модула

–
стицање
знања о избору методе
откопавања и условима
рада при експлоатацији
лежишта;
–
тумачењу
инвестиционо-техничке
документације;
–
стицање
вештине о изради и
формирање правилног
односа и навика о
примени мера заштите;

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички
модели

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и
пројеката

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет

ПРИПРЕМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Разред

IV РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

64

64

Недељни

2

2

Циљеви предмета

Вежбе

Настава у
блоку

Укупно

Циљ овог предмета је да ученици стекну основна знања о процесима
уситњавања, класирања, концентрације и одводњавања минералних
сировина и производа концентрације и да се оспособе да их користе и
правилно примењују. Такође, ученици треба да развијају свест о сопственим
знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Практична
настава

Минералогија, хемија

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

1

УВОД

3

2

СРЕДЊИ УЗОРАК
МИНЕРАЛНЕ
СИРОВИНЕ

10

3

ДРОБЉЕЊЕ

6

4

ПРОСЕЈАВАЊЕ

6

5

МЛЕВЕЊЕ

5

6

КЛАСИФИКАЦИЈА
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

7

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Стицање неопходних
знања о понашању
појединих минералних
сировина у процесима
припреме;
Упознавање метода
које се примењују у
процесима припреме
минералних

Развијање способност
за решавање проблема
и нових ситуација у
процесу рада и
свакодневног живота.
Оспособљавање за
примену средстава за
заштиту на раду и
развијање свести о
важности очувања
сопственог здравља

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички
модели. Посебну пажњу
треба посветити мерама
заштите на раду,
принципима на којима се
заснивају процеси
припреме минералних
сировина и шемама
технолошких процеса.

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и
пројеката

7

ГРАВИТАЦИЈСКА
КОНЦЕНТРАЦИЈА

8

8

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА
КОНЦЕНТРАЦИЈА

6

9

ФЛОТАЦИЈСКА
КОНЦЕНТРАЦИЈА

8

10

ОДВОДЊАВАЊЕ И
СУШЕЊЕ

5

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет

ДУБИНСКО БУШЕЊЕ

Разред

IV РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

64 Часа годишње

64 Часа годишње

Недељни

2 часа недељно

2 часа недељно

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

да ученици стекну знања о основним методама и карактеристикама истражног бушења у
рударско-геолошкој пракси као и да се оспособе за практичну примену стечених знања

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Практична настава. Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других
предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим
наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на
везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном профилу у коме се
програм реализује.

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

1.

УВОД

10

2.

РУЧН0БУШЕЊЕ

10

Циљеви
теме/модула
Упознавање са сврхом
радова, улога и њихов
значај за привреду,
рударсгво,
грађевинарство,
водопривреду и осталу
индустрију
Упознавање
са
применом:метода рада,
дубина, промери, суво и
мокро
ротационо
бушење, ударно бушење

Примена.
Шема
ударног бушења с
ужетом.
Основни
принципи
рада
длета и принцип
ударног
бушења.
Конструкција
бушотине.
Шема
састава
прибора,.
Прибор и алат за
ударно бушење.

3.

МАШИНСКО УДАРНО
БУШЕЊЕ СА УЖЕТОМ

6

4.

МАШИНСКО УДАРНО
БУШЕЊЕ СА
ШИПКАМА

4

Основни принцип рада.
Примена

5.

ИСТРАЖНО
РОТАЦИОНО БУШЕЊЕ

30

Упознавање са сврхом,
применом
и
технологијом истражног
ротационог бушења.

Подручје рада

Исходи
теме/модула

Садржаји програма
овог
предмета
обухватају основне
методе
и
карактеристике
истражног бушења.
Најпогоднији начин
за реализацију овог
програма су
демонстрационоилустративне методе
у комбинацији са
другим методама. На
тај начин знања,
ставови, вредности и
вештине стечене у
оквиру наставе овог
предмета добијају
шири смисао и
доприносе
остваривању општих
образовних и
васпитних циљева,
посебно оних који се
односе на
унапређивање
когнитивног,
емоционалног и
социјалног развоја
ученика.

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Комбинацијом
облика Усмена и
писмена провера
наставног рада и врсте знања,
натава,
дидактички тестирање,
израда
модели.
презентација и
пројеката.
различитих

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Разред
Фонд часова

IV РАЗРЕД

Теоријска
настава

Вежбе

Годишњи
Недељни

Циљеви предмета

Настава у
блоку

192
часа
годишње
6
часова
недељно

60 часова наставе
у блоку

Укупно
192 часа годишње
6 часова недељно

Циљ програма предмета је да ученици овладају потребним стручно-теоријским и
практичним знањима, вештинама и умењима, неопходним за самостално и безбедно
обављање послова и радних задатака.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Практична
настава

Сви стручни рударски предмети.

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

1.

ЈАМСКА
ЕКСПЛОАТАЦИЈА

60

2.

3.

4.
5.

ПОВРШИНСКА
ВКСПЛОАТАЦИЈА

ПРИПРЕМА
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА
ГЕОДЕЗИЈА СА
РУДАРСКИМ
МЕРЕЊИМА
РАД У ПРОЈЕКТНИМ И
РАЗВОЈНИМ
БИРОИМА

Подручје рада

40

40

30
22

Циљеви
теме/модула
Упознавање ученика са
начинима
јамске
експлоатације
Упознавање ученика са
технологијом
површинске
експлоатације
и
са
машинама и урђајима
који се користе у
површинској
експлоатацији
поступци припреме и
обогаћивања минералне
сировине
у
индустријским
и
лабораторијским
условима
Упзнацање ученика са
основама геодезије и
рударским мерењима
Упознавање ученика са
начином
израде
пројектних задатака

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Исходи
теме/модула

ученици

радних
задатака
образовног
профила

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

постепено

укључују у радне процесе

Упознавање
послова

се

Начин праћења
и вредновања
ученичких
постигнућа

и

уз

неопходну

стручну Праћење
помоћ, педагошки надзор активности
ученика,
и усмеравање које треба усмена и
да обаве стручна лица из писмена
провера знања
рудникаи координатор — преко
дневника рада
наставник.

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС (четврти степен)

Предмет

ПРИПРЕМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Разред

IV РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

96

96

Недељни

3

3

Циљеви предмета

Вежбе

Настава у
блоку

Укупно

Циљ овог предмета је да ученици стекну основна знања о процесима
уситњавања, класирања, концентрације и одводњавања минералних
сировина и производа концентрације и да се оспособе да их користе и
правилно примењују. Такође, ученици треба да развијају свест о сопственим
знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Практична
настава

Машине и уређаји, хемија

2

3

4

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1

Наставна тема/модул

КАРАКТЕРИСТИКЕ
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

12

ПРЕПРЕМА
УГЉЕВА

14

ПРИПРЕМА
МЕТАЛИЧНИХ
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

40

ПРИПРЕМА
НЕМЕТАЛИЧНИХ
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

30

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Концепција предмета
је заснована на томе да
ученик поступним
улажењем у теоријске
принципе припреме
Оспособљавање за
минералних сировина у
вођење и регулиеање
трећем разреду уће у
технолошких процеса у суштину збивања у
постројењима за
процесима. Даље,
уситњавање,
наставком савдађивања
класирање,
програмског градива
концентрацију и
из истог препмета у
одводњавање
четвртој години
минералних сировина и ученик савладава
производа
технолошке процесе
концентрације.
припреме
појединачних
минералних сировина
и оспособљава се за
укључивање у
индустријски
производни процес.
.

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички
модели. Посебну пажњу
треба посветити мерама
заштите на раду,
принципима на којима се
заснивају процеси
припреме минералних
сировина и шемама
технолошких процеса.

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и
пројеката

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС

Предмет

ИСПИТИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Разред

IV РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

64

64

Недељни

2

2

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Укупно

Циљ програма предмета је да ученици стекну знања о методама одређивања
технолошких карактериетика и методама минералошких испитивања
минералних сировина. Такође, ученици треба да развијају свест о
сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у
свакодневном животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље
образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и
еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Настава у
блоку

ПРИПРЕМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

1

МЕТОДЕ
ОДРЕБИВАЊА
ТЕХНОЛОШКИХ
КАРАКТЕРИСТИКА
МИНЕРАЛНИХ

48

2

УЗОРАК

6

3

ВЛАГА

6

4

ХЕМИЈСКОМИНЕРАЛОШКИ
САСТАВ
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

10

5

ГРАНУЛОМЕТРИЈСКИ
САСТАВ СИРОВИНА

8

ГУСТИНА
МИНЕРАЛА И
ИЗДВАЈАЊЕ
ФРАКЦИЈА ПО
ГУСТИНАМА

10

Циљеви теме/модула

Oспособљавање
ученика за практично
одређивање
многобројних
технолошких
параметара у ПМС-а;
Oвладавање техником
и разноврсним
методама одређивања
технолошких
параметара у припреми
минералних сировина;
Oспособљавање
ученика за самостално
извршавање
многобројних задатака
из ове области у
индустријским
условима.

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења
и вредновања
ученичких
постигнућа

Rазвијање способност
за решавање проблема
и нових ситуација у
процесу рада и
свакодневног живота.
Rазвијање свест о
значају одрживог
развоја и еколошке
етике.

Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички
модели. Програм овог
предмета обухвата методе
одређивања технолошких
карактеристика и методе
минералошких
испитивања минералних
сировина.
Садржајима програма се
стичу стручна знања
којима се оспособљавају
ученици за самостално
извршавање задатака из
ове области у
индустријеким условима.

Усмена и
писмена
провера знања,
тестирање,
израда
презентација и
пројеката

МАГНЕТИЧНОСТ
МИНЕРАЛА И
ЊИХОВО ОДВАЈАЊЕ

8

МЕТОДЕ
МИНЕРАЛОШКИХ
ИСПИТИВАЊА I
ЊИХОВА ПРИМЕНА

16

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС

Предмет

КОНТРОЛА И РЕГУЛАЦНЈА ПРОЦЕСА У ПРИПРЕМИ МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

Разред

IV РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

64

64

Недељни

2

2

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Циљеви предмета

Циљ програма предмета је да ученици стекну знања и овладају методама
контроле и регулисање рада процесне опреме и технолошким процесима у
области припреме и концентрације минералних сировина. Такође, ученици
треба да развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена
знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и прирпемају
се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних
ресурса и еколошке равнотеже

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Наставна тема/модул

ПРИПРЕМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

1

ТЕХНОЛОШКЕ
ЛИНИЈЕ

10

2

БУНКЕРИ И ПОСУДЕ

10

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Обучавање ученика за
вођење технолошких
процеса ради
подржавања
пројектованих услова
рада машина и уређаја,
као и остваривања што
бољих резултата рада

Rазвијање способност
за решавање проблема
и нових ситуација у
процесу рада и
свакодневног живота.
Rазвијање свест о
значају одрживог
развоја и еколошке

Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички
модели. Садржај
(предмета) има природну
везу са садржајима
других предметима.

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и
пројеката

3

УСИТЊАВАЊЕ

20

4

КОНЦЕНТРАЦИЈА

14

5

ОДВОДЊАВАЊЕ

10

постројења..
Оспособљавање за
примену средстава за
заштиту на раду и
развијање свести о
важности очувања
сопственог здравља

етике.

Ученицима треба стално
указивати на ту везу, и по
могућности, са другим
наставницима
организовати тематске
часове.
.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС

Предмет

МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ У ПМС

Разред

IV РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

64

64

Недељни

2

2

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Циљ програма овог предмета је да ученици стекну знања о машинама и
уређајима у припреми минералних сировина, затим о њиховим
конструктивним карактеристикама и о технологији рада. Такође, ученици
треба да развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена
знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и прирпемају

се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних
ресурса и еколошке равнотеже

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Наставна тема/модул

ПРИПРЕМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

1

ДРОБЉЕЊЕ И
ПРОСЕЈАВАЊЕ

15

2

МЛЕВЕЊЕ И
КЛАСИРАЊЕ

15

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Упознавање о
Оспособљавање за
мећусобној
примену средстава за
редоследности по
заштиту на раду и
технолошким линијама развијање свести о
појединих постројења;
важности очувања
Упознавање метода и
сопственог здравља;
услова вођења рада
Развијање свест о
машина и уређаја по
значају одрживог

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула
Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички
модели. Програм овог
предмета је конципиран
тако да ученици детаљно
упознају конструкцију и

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и пројеката

3

КОНЦЕНТРАЦИЈА

20

4

ОДВОДЊАВАЊЕ

10

5

ЕЛЕКТРИЧНЕ
СТРУЈЕ

4

технолошким линијама
ради потпуног
испуњења
пројектованих
показатеља

развоја и еколошке
етике.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС

Предмет
Разред

технологију рада машина
и уређаја у индустрији.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
IVРАЗРЕД
Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

256

60

316

Недељни

8

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

7

Редни број
наставне
теме/модула

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација
са другим
Наставна
тема/модул
предметима

да ученици овладају потребним стручно-теоријским и практичним знањима,
вештинама и умењима, неопходним за самостално и безбедно обављање
послова и радних задатака.

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Циљеви предмета

Сви стручни рударски
Циљеви предмети Исходи

1

ДРОБЉЕЊЕ
КЛАСИРАЊЕ И
УСКЛАДИШТЕЊЕ
МИНЕРАЛНЕ
СИРОВИНЕ

60

2

МЛЕВЕЊЕ И
КЛАСИРАЊЕ

60

3

ФЛОТИРАЊЕ
СУЛФИДНИХ
МИНЕРАЛА

64

4

ГРАВИТАЦИЈСКА
КОНЦЕНТРАЦИЈА У
ТЕШКОЈ СРЕДИНИ

18

5

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА
КОНЦЕНТРАЦИЈА

23

6

СЕПАРАЦИЈЕ
УГЉЕВА

18

теме/модула

Стицање
самосталности и
одговорности у
обављању послова;
развијање и
неговање критичког
односа премасвом и
туђем раду уз
сагледавање места и
улоге одређених
конкретних послова
одговарајућег
занимања;
Припремање
ученика за усвајање
нових поступака и
технологија;
Развијање и
неговање код
ученика
интересовања за
проблематику овог
подручја рада,
стручне
радозналости и
стваралачких
способности

теме/модула

Упознавање
послова и
радних задатака
образовног
профила

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Ученици се постепено
укључују у радне процесе уз
неопходну стручну помоћ,
педагошки надзор и
усмеравање које треба да
обаве стручна лица из
рудникаи координатор —
наставник.

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Праћење активности
ученика, усмена и писмена
провера знања преко
дневника рада

7

ОДВОДЊАВАЊЕ

13

Образовни профили: Рудар у подземној експлоатацији/Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији
Општеобразовни и стручни предмети
ПРВИ РАЗРЕД

Подручје рада

Предмет

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
Рудар у подземној експлоатацији (трећи степен); Руковалац
механизацијом у површинској експлоатацији (трећи степен)
Српски језик и књижевност

Разред

Први разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

Годишњи

105

/

/

/

105

Недељни

3

/

/

/

3

Образовни профил

Циљеви предмета

у Укупно

•
Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику
•
Развијање и неговање језичке
културе, поштовање правила
књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању
•
Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као
и неговање културе дијалога
•
Оспособљавање за ефикасно комуницирање
•
Упознавање књижевне уметности
•
Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа
•
Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим
делима српске и светске културне баштине
•
Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према
књижевности
•
Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје

Литература
литература
користи)
Корелација
предметима

књижевности
•
Развијање трајног интересовања за нова сазнања
(препоручена Читанка са књижевнотеоријским појмовима за први разред средње школе;
Љиљана Николић, Босиљка Милић; лектира за први разред средње школе

и

са

која

се

другим Историја, грађанско васпитање, верска настава

Увод
у
проучавањекњижевног
дела

Оквирни
бројчасова
(трајање
теме/модула
)

Реднибројна
ставнетеме/
модула
1.

Наставнатема/мод
ул

14

Циљеви
теме/модула

• Увођење
ученика у свет
књижевног дела и
књижевност као
науку и уметност

2.

Народнакњижевност

12

• Указивање на
народну
књижевност као
израз колективног
мишљења и
осећања, ризницу
народних обичаја,
чувара моралног и
националног
кодекса

3.

Књижевностстарогвека

12

• Упознавање
ученика са

Исходитеме/модула
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
• разликује врсте
уметности и њихова
изражајна средства
• објасни појам и
функцију књижевности као
уметности и однос
књижевности и других
уметности
• наведе научне
дисциплине које се баве
проучавањем књижевности
• увиђа разлику између
усмене и писане
књижевности
• разликује књижевне
родове и врсте
• одреди тему, мотив,
сиже, фабулу, лик и идеју у
књижевном делу
• износи своје утиске и
запажања о књижевном
делу, тумачи његове битне
чиниоце и вреднује га
• разликује лирске, епске и
лирско-епске песме
• уочи одлике усмене
уметности речи
(колективност,
варијантност,
формулативност)
• процењује етичке
вредности изнете у делима
народне књижевности
• тумачи ликове, битне
мотиве, фабулу, сиже,
композицију и поруке у
одабраним делима
• упореди уметничку
интерпретацију стварности
и историјске чињенице
• објасни значај
митологије за античку

Начиностваривањапринципа,ц
иљева и исходатема/модула

Начин праћењ
и вредновањ
ученичких
постигнућа

•
На почетку теме
ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
•
теоријска настава (105
часова)
Место реализације наставе
•
Теоријска настава се
реализује у учионици
Препоруке за реализацију
наставе
•
Приликом обраде
драмског дела могућност
посете позоришној представи и
гледање снимка позоришне
представе, а након тога
разговор о драмском тексту и
његовој позоришној
реализацији. Такође је ову
наставну тему могуће
обрађивати током целе школске
године, па на пример структуру
и одлике драмског дела
обрадити на примеру „Ромеа и
Јулије“, а структуру и одлике
лирске и епске народне песме
обрадити током реализације
теме Народна књижевност
•
Народна књижевност
се може обрадити по мотивима
(рад у групама)
Оцењивање
Вредновање остварености

Посматрање
Писменизадаци
Разговор
Усменоизлагање
Домаћизадаци
Задовољствоучени
начасу

Посматрање
Писменизадаци
Разговор
Усменоизлагање
Домаћизадаци
Задовољствоучени
начасу

Посматрање
Писменизадаци

митологијом,
репрезентативним
делима старог века
и њиховим значајем
за развој европске
културе

4.

5.

6.

Књижевностсредњегвек
а

Књижевностхуманизма
и ренесансе

Општи појмови о језику

12

• Упознавање са
споменицима
јужнословенске
културе, развојем
писма и језика,
делима
средњовековне
књижевности

10

• Упознавање са
поетиком
хуманизма и
ренесансе, њеним
најзначајним
представницима и
књижевним делима

5

• Указивање на
проучавање језика
као система,
упознавање са
његовом функцијом,
друштвеном
условљеношћу и
историјским
развојем

књижевност и развој
европске културе
• наведе имена аутора,
називе обрађених дела и
класификује их по
културама којима припадају,
књижевним родовима и
врстама
• објасни универзалне
поруке књижевности старог
века
• наведе најзначајније
споменике јужнословенске
културе, језик, писмо и век
у ком су настали
• именује ауторе и дела
• разуме поетику жанрова
средњовековне
књижевности
• лоцира обрађене
текстове у историјски
контекст
• објасни значај
средњовековне
књижевности за српску
културу
• наведе најзначајније
представнике и њихова дела
• објасни значење појмова
хуманизам и ренесанса
• наводи и на обрађеним
делима образлаже одлике
епохе
• упореди вредности
средњег века са вредностима
хуманизма и ренесансе
• објасни функцију језика
и појам језичког знака
• разуме природу
модерног књижевног
(стандардног) језика
• наведе фазе развоја
књижевног језика до 19.
века
• наведе дисциплине које
се баве проучавањем

исхода вршити кроз:
1.
праћење остварености
исхода
2.
тестове знања
3.
тестове практичних
вештина
•

Разговор
Усменоизлагање
Домаћизадаци
Задовољствоучени
начасу

Оквирни број часова по темама
Увод у проучавање дела ( 14

часова)
•
Књижевност старог
века (12 часова)
•
Средњовековна
књижевност (12 часова)
•
Народна књижевност
(12 часова)
•
Хуманизам и ренесанса
(10 часова)
•
Општи појмови о
језику (5 часова)
•
Фонетика (10 часова)
•
Правопис (10 часова)
•
Култура изражавања
(20 часова)

Посматрање
Писменизадаци
Разговор
Усменоизлагање
Домаћизадаци
Задовољствоучени
начасу

Посматрање
Писменизадаци
Разговор
Усменоизлагање
Домаћизадаци
Задовољствоучени
начасу

Посматрање
Писменизадаци
Разговор
Усменоизлагање
Домаћизадаци
Задовољствоучени
начасу

језичког система

7.

8.

9.

Фонетика

Правопис

Култура изражавања

Подручје рада

10

• Стицање знања
из области фонетике
(фонологије)
књижевног језика и
способности да се та
знања примене у
говору и писању

10

• Оспособљавање
ученика да пишу у
складу са
правописном
нормом

20

• Оспособљавање
ученика да користе
различите облике
казивања и
функционалне
стилове

• правилно изговара
гласове и акценте
књижевног језика
• разликује гласовне
алтернације
• уме да се служи
правописом
• примени знања о
гласовним алтернацијама у
складу са језичком нормом
• примени употребу
великог и малог слова у
складу са језичком нормом
• подели речи на крају
реда у складу са језичком
нормом
• опише стања, осећања,
расположења, изрази
ставове, донесе закључке у
усменом и писаном
изражавању
• разликује функционалне
стилове
• препозна и примени
одлике разговорног и
књижевноуметничког
функционалног стила
• попуњава формуларе,
уплатнице, захтеве и слично
у складу са језичком нормом

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил

Рудар у подземној експлоатацији

Предмет

Математика

Разред

први

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

111

-

-

-

111

Недељни

3

-

-

-

3

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

Наставна
тема/модул

Примена основних знања у свим предметима где се врши било
какво прорачунавање, примена систематичности у раду.

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Циљеви предмета

Стицање математичких знања и умећа неопходних за разумевање
законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном
животу, као и успешно настављање образовања.
Развијање менталних способности ученика, позитивних особина
личности и научни поглед на свет.
Математика за први разред средње школе,збирка решених
задатака В.Богославов

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

1.

2.

3.

Логика и скупови

Реални бројеви

Пропорционалност
величина

9

5

8

4.

Увод у геометрију

5.

Изометријске
трансформације

16

6.

Рационални
алгебарски изрази

21

7.

Линеарне једначине
и неједначине.
линеарна функција

28

8

Стицање основних
знања из логике и
скупова.
Развијање
систематичности и
уредности у раду

Зна основне логичке
и скуповне операције
и примењује их у
конкретним задацима

Утврђивање већ
постојећег основног
знања из операција са
реалним бројевима

Користити рачунске
операције са реалним
бројевима,
израчунава апсолутну
и релативну гречку

Проширивање знања о
пропорцијама и
процентном рачуну и
њихова примена

Препознаје и решава
директну и обрнуту
пропорцију, одређује
проценат неке
величине

Разликује основне и
изведене
Проширивање знања
геометријске појмове,
из геометрије
израчунава обим и
површину равних
ликова
Стицање знања из
Уочава подударне
геометрије и уочавање троуглове и доказује
подударних ликова
једноставније задатке
Стицање основних
Разлаже полином на
знања из алгебре,
чиниоце, сређује
развој
алгебарски израз, зна
систематизованог и
да подели два
прецизног рада
полинома
Стицање знања из
Решава
области линеарних
једноставније
једначина, неједначина линеарне једначине,

Истаћи повезаност области
са конкретним примерима
Садржаје о грешкама
повезати састручним
предметима, израчунавати
апсолутну и релативну
грешку конкретних мерења
Користећи што више
конкретних примера из
живота и струке нпр. код
плановa и географских
карата, рачун мешања
користи за одређивање
количине компонената у
производима из струке

Користећи што више
конкретних примера из
живота
Указати на сличност и
разлику међу фигура у
свакодневном животу
Указати на велуку
употребу алгебре у другим
наукама, и конкретизовати
то примеримаиз физике,
хемије итд.
Истаћи повезаност између
аналитичког и графичког
приказа функције.Садржаје

Праћење
активности ученика
и истицање
позитивних
примера,
вредновање
ефикасности
редовним
проверама у виду
контролних и
писмених задатака,
рад задатака пред
таблом, задавање
проблема и
награђивање
најбољих решења.

и функција

8.

Хомотетија и
сличност

Подручје рада

Стицање знања из
геометрије-сличности

10

неједначине, испитује
промене и скицира
график
једноставнијих
линеарних функција
Уочава сличне
фигуре и доказује
једноставније
примере

повезати са одговарајућим
садржајима физике, хемије
и практичне наставе

Указати на сличност и
разлику међу фигура у
свакодневном животу

Предмет

Геологија,рударство и металургија
Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији и рудар у
подземној експлоатацији
Физичко васпитање

Разред

Први

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

4

/

70

/

74

Образовни профил

Недељни

2

Општи циљ :
Циљеви предмета

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским
моторичким
активностима, у повезаности са осталим васпитно
–
образовним
подручјима, допринесе
интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афективном,
моторичком), развоју
моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких

умења, навика
и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима
живота и рада.

Посебни циљеви физичког васпитања су:
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела
(превенција
постуралних поремећаја);
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања
неопходних
самостални рад на њима;
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово
усвајање;
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у
основној
школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан
интерес;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког
васпитања
дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање
позитивних психо-социјалних образаца понашања;
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у
свакодневним условима живота и рада.
Садржаји програма усмерени су на:
- развијање физичких способности
- спортско - техничко образовање
- повезивање физичког васпитања са животом и радом.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

/

Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање
конкретних стручних послова, који захтевају одређене положаје тела,
покрете и кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус
кичменог стуба и статус стопала). Како би се избегли ови негативни утицаји,
наставници стручних предмета и професори физичког васпитања дефинишу
могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се

посебни садржаји, којима се обезбеђујен превенција.

Наста
вна
тема/
моду
л

Циље Исхо
ви
ди
теме/ теме/
моду моду
ла
ла

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне

-

Здра
встве
на
култ
ура и
Физи
чка
акти
внос
т,
Као
основ
а за
реали
зова
ње
поста
вљен

Окв
ирн
и
број
часо
ва
по
тема
ма
Тест
ира
ње и
пров
ера
савл
адан
ости
стан

•
Унап
ређив
ање и
очува
ње
здрав
ља;
•
Утиц
ај на
прави
лно
држа
ње
тела
(прев
енциј
а

•
Преп
озна
везе
изме
ђу
физи
чке
акти
внос
ти и
здра
вља;
•
Обја
сни
кара
ктер
исти

Биологија
Физика
Екологија
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

Начин остваривања принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и вредновања ученичких постигнућа

-На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе /
учења,
планом рада и начинима оцењивања;
-Током реализације часова физичког
васпитања давати информације о томе
које
вежбе позитиво утичу на статус
њиховог организма, с обзиром на
карактеристике
њихове професије, а које негативно
утичу на здравље;
-Ученици који похађају
четворогодишње стручне школе далеко
су више
оптерећени у редовном образовању
практичном и теоријском наставом од
осталих
ученика. Због тога је физичко

Праћењенапредовањаученикауфизичкомиздравственомваспит
ањусеобављасукцесивноутокучитавешколскегодине,наосновуме
тодологијеуоквирукојесепримењујејединственабатеријатестова
(зацелуРепублику)
заутврђивањетелесногразвојаифизичкихспособностиипроверуусвој
енихстандардаипредвиђенихуобластиспортскотехничкогдостигнућаученика.
Запраћењетелесногразвојаифизичкихспособностислужибатеријатес
товакојаобухвата:
- Зателесниразвој / бодивисинаитежина /;
- Забрзину / трчањена 30 м /;
- Заексплозивнуснагуногу / скокудаљизместа /;
- Заопштуснагу / бацањемедицинке /;
- Закоординацију /
бацањеихватањелоптеуодређенојвременскојјединици /;
- Зарецептивнуснагуруку / згибови /;
- Заиздржљивост / трчање 500, 800 м /.
Проверасеобављанакрајусвакенаставнегодине.
ПостигнутирезултатисевреднујунаосновуКритеријумазапроценуфи

их
циље
ва и
исход
а.
Разв
ој
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их
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а
(вешт

ке
поло
жаја
тела,
покр
ета и
крет
ања
у
проф
есији
за
коју
се
школ
ује и
уочи
оне,
које
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и
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утиц
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њего
в
раст,
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•
Одаб
ере и
изве
де
вежб
е

васпиатање, у овим школама, значајно
за активнан
опоравк ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова
честа статичка и једнострана
оптерећења. Теоријска знања из области
физичких активности су од великог
значаја за укупним бављењем физичким
вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
- теоријска настава
- мерење и тестирање
- практична настава
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом
реализације;
Настава се изводи фронтално и по
групама, у зависности од карактера
методске
јединице која се реализује. Уколико је
потребно, нарочито за вежбе из
корективне
гимнастике, пориступ је индивидуалан.
Место реализације наставе
- Теоријска настава се реализује у
учионици или у сали, истовремено са
практичном наставом;
- Практична настава реализује се на
спортском вежбалишту (сала, спортски
отворени терени, базен, клизалиште,
скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
- Настава се реализује у циклусима
који трају приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику физичког
васпитања је остављено да, зависно од

зичкогваспитањаразвојаифизичкихспособностидецеиомладинеузра
ста 7 до 19 година / / Нормативи.
Резултатипровереслужесвакомпојединцуда,
упоређујућиутврђеностањесаранијимоценинапредак.
Запраћењеспортскотехничкихдостигнућаслужеминималниобразовнизахтевианаосн
овукојихсенаконпроверемоторногзнањавреднујепостигнутирез
ултат.
Резултатипровереслуженаставницимафизичкогваспитањакаооснова
запрограмирањерадаунаредномпериодупосебнозаиндивидуалнипри
ступиодређивањераднихзадатаказасвакогилигрупуученика.
РезултатипровересеуносеуДневникраданаставникафизичкогва
спитањакојијесаставнидеодокументацијеслужбененаставникаи
школе.
Вредновањеиоцењивањесевршинаосновуследећихелемената:
-физичкеспособностиученика;
-спортско-техничкихдостигнућа
-односаученикапремафизичкојкултури.
Приоцењивањуфизичкихспособностиузимасеуобзирнивофизичкихс
пособностипојединцасваког, остваренутокушколскегодине,
премањеговиминдивидуалниммогућностима.
Спортскотехничкадостигнућасеоцењујуутврђивањемобимаинивоасадржајапр
ограма , прецизиранихудругомтематскомподручјуовеобласти.
Оцењивањеодносаученикауфизичкојкултуриобављасепраћењемуче
никовеактивностинавластитомфизичкомусавршавању,
учвршћењуздравља, незитела,
извршавањузадатакаусмислунеговањафизичкихспособности,
оствареномстепенунавиказасталнимвежбањем,
односупремадруговиматокомвежбања,
токомспортскихтакмичењаиизлета,
каоипраћењемактивностиученикауосталимоблицима.
Минималниобразовнизахтеви (провера)
Атлетика: трчањена 100 мзаученикеиученице, трчањена 800
мзаученикеи 500 м
заученице, скокудаљ, скокувис, бацањекугле – нарезултат.
Вежбенасправамаитлу:
Заученике: наставнисадржајиизпрограмавежбинатлу, прескока,

бе
зи
са
ма
ли
м
тег
ов
им
а
(д
о4
кг.
);
 Тр
ча
ње
на
60
м
и
10
0
м;
 Тр
ча
ње
на
80
0
м
уч
ен
иц
еи
10
00
м

и
тлу
(12)
часо
ва.
Спо
ртск
а
игра
: по
избо
ру
шко
ле(1
2
часо
ва)
Физ
ичка
акти
внос
т,
одно
сно
спор
тска
акти
внос
т:у
скла
ду са
могу
ћнос
тима
шко
ле

ина)
и
теори
јских
знањ
а
неоп
ходн
их за
њихо
во
усвај
ање;
•
Моти
вациј
а
учен
ика
за
бављ
ењем
физи
чким
актив
ности
ма;
•
Форм
ирањ
е
позит
ивног
псих
осоц
ијалн
их
образ

обли
кова
ња и
вежб
е из
коре
ктив
не
гимн
асти
ке,
које
ће
прев
енти
вно
утиц
ати
на
могу
ће
негат
ивне
утиц
аје
усле
д
рада
у
одаб
раној
проф
есији
;
•Име
нује
мото
ричк

потреба,
прецизира трајање сваког циклуса, као и
редослед њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на крају
школске године – један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на справама и
тлу - један
- за спорт по избору ученика – два;
- за повезивање физичког васпитања са
животом и радом – један.
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су на:
развијање физичких способности;
спортско-техничко образовање;
повезивање физичког васпитања са
животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред
кросева, такмичења, зимовања и других
облика
рада утврђује се на почетку школске
године на наставничком већу, на предлог
стручног
већа наставника физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког
васпитања, самостално, одређује
редослед
обраде појединих садржаја програма и
циклуса.
Часови у току недеље треба да буду
распоређени у једнаким интервалима, не
могу
се одржавати као блок часови.
Настава се не може одржавати
истовремено са два
одељења ни на спортском терену ни у
фискултурној сали.

једнесправеу
упоруиједнесправеувису;
Заученице: наставнисадржајиизпрограмавежбинатлу, прескока,
гредеи
двовисинскогразбоја.
Школскотакмичење (одељење, школа):
активнаставникафизичкогваспитањабира
справенакојимаћесеученицитакмичити.
Занапреднијеученике:
саставиизпрограмаспортскихтакмичењаиучешћена
вишим нивоима школских такмичења.

уч
ен
иц
и;
 Ве
жб
е
ра
сте
за
ња
(б
рој
по
на
вљ
ањ
аи
из
др
жа
ју
кр
ај
ње
м
по
ло
жа
ју)
,
 По
ли
го
ни
сп
ре
тн

а по
избо
ру
учен
ика
(10
часо
ва).
Пли
вање
(10
часо
ва).
Про
вера
знањ
аи
вешт
ина
(4
часа
).

аца
пона
шања
;
•
Прим
ена
стече
них
умењ
а,
знањ
аи
навик
ау
свако
дневн
им
услов
има
живо
та и
рада;
•Есте
тско
изра
жава
ње
покре
том и
дожи
вљав
ање
естет
ских
вредн
ости
покре

е
спос
обно
сти
које
треб
а
разв
ијати
, Као
и
осно
вна
сред
ства
и
мето
де за
њихо
в
разв
ој;
•При
мени
адек
ватн
а
сред
ства
(изво
ди
вежб
е) за
разв
ој и
усав
ршав
ање

У свим разредима настава физичког
васпитања се реализује одвојено за
ученике и
одвојено за ученице, а само у школама
које имају по два паралелна објекта за
физичко
фаспитање дозвољена је истовремена
реализација часа
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком
васпитању се обавља сукцесивно у
току
читаве школске године, на основу
методологије праћења, мерења и
вредновања ефеката
у физичкимом васпитању – стандарди
за оцењивање физичких способности
ученика и
постигнућа у спортским играма
Минимални образовни захтеви
(провера)
Атлетика: трчање на 100 м за ученике и
ученице, трчање на 800 м за ученике и
500 м
за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање
кугле – на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока, једне
справе у
упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
греде и
двовисинског разбоја.
Школско такмичење (одељење, школа):
актив наставника физичког васпитања
бира

ос
ти
и
ок
ре
тн
ос
ти
и
сп
ор
тс
ке
иг
ре;
 Ае
ро
би
к;
Усва
јање
знањ
а,
умењ
аи
вешт
ина
из
спор
тски
х
гран
аи
дисц
ипли
на

та и
крета
ња;
•
Усвај
ање
етичк
их
вредн
ости
и
подст
ицањ
е
вољн
их
особи
на
учен
ика;
•Пове
зива
ње
мото
ричк
их
задат
ака у
цели
не;
•
Увођ
ење
учен
ика у
орган
изова
ни

мото
ричк
их
спос
обно
сти
из:
вежб
и
обли
кова
ња,
атлет
ике,
гимн
асти
ке,
плив
ања
и
спор
тски
х
игар
а за
разв
ој:
снаг
е,
брзи
не,
издр
жљи
вост
и,
гипк
ости,
спре

справе на којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике: састави из
програма спортских такмичења и
учешће на
вишим нивоима школских такмичења.
Оквирни број часова по темама
- Тестирање и провера савладаности
стандарда из основне школе (6 часова)
- Теоријских часова (2 у првом и 2 у
другом полугодишту).
- Атлетика (12 часова)
- Гимнастика: вежбе на справама и тлу
(12) часова.
- Спортска игра: по избору школе(12
часова)
- Физичка активност, односно спортска
активност:у складу са могућностима
школе
а по избору ученика (10 часова).
- Пливање (10 часова).
- Провера знања и вештина (4 часа).
Школскотакмичење(одељење,школа),
активнаставникафизичкогваспитањабира
справенакојимаћесеученицитакмичити.
Занапреднијеученике:
саставиизсистемашколскихспортскихтак
мичењаиучешћанавишимнивоимашколск
ихтакмичења.
Препорука:
уколикојемогућеорганизоватинаставу
пливања(посебнообукенепливача).

као
основ
а за
реали
зова
ње
поста
вљен
их
циље
ва и
исход
а;

•
Атл
етик
а;
У
свим
атлет
ским
дисц
ипли
нама
треба
радит
и на
разви
јању
основ
них
мото
ричк
их
особи
на за
дату

систе
м
прип
рема
за
школ
ска
такм
ичењ
а,
игре,
сусре
те и
мани
феста
ције;
•
Разви
јање
елеме
ната
ритм
ау
преп
ознав
ању
цели
на:
радодмо
р;
напре
зањерелак
сациј
а;
убрза
ње-

тнос
ти и
окре
тнос
ти;
•
Крат
ко
опи
ше
осно
вне
кара
ктер
исти
ке и
прав
ила
атлет
ике,
гимн
асти
ке и
спор
тске
гран
едисц
ипли
на
које
се
уче;
•Дем
онст
рира
техн
ику

дисц
ипли
ну;
Трча
ња:
Усав
ршав
ање
техн
ике
трча
ња
на
крат
ке и
сред
ње
стазе
:
-100
m
учен
ици и
учен
ице;
мото
ричк
их
особи
на за
дату
дисц
ипли
ну;
Трча
ња:
-800
m

успор
авањ
е;
•
Избо
р
спорт
ских
грана
,
Спор
тскорекре
ативн
их
или
други
х
кретн
их
актив
ности
трајн
ог
опред
ељењ
а као
за
њихо
во
свако
дневн
о
упра
жњав
ање;

дисц
ипли
на из
атлет
ике и
гимн
асти
ке
(веж
би на
спра
вама
и
тлу)
које
посе
дује
вешт
ину,
техн
ику
и
такт
ику
спор
тске
игре
као и
вежб
е из
оста
лих
прог
рамо
м
пред
виђе

учен
ици и
учен
ице
штаф
ета 4
x 100
m
учен
ици и
учен
ице
Вежб
ање
техни
ке
трча
ња на
сред
њим
стаза
ма
умер
еним
интез
итето
ми
разли
чити
м
темп
ом у
траја
њу од
5 до
10
min.

них
садр
жаја
•
Дета
љниј
е
опи
ше
прав
ила
спор
тске
гран
е за
коју
пока
зује
посе
бан
инте
рес за
коју
школ
а
има
усло
ве;
•Обј
асни
због
који
х је
кара
ктер
исти
ка

Крос:
јесењ
ии
проле
ћни
-800
m
учен
ице,
-1000
m
учен
ици.
Скок
ови:
Скок
удаљ
тeхни
ком
увин
ућа.
Скок
увис
леђно
м
техни
каом
Баца
ња:
Баца
ње
кугле
,
једна
од
раци
онал
них

физи
чког
васп
итањ
а
важн
о, да
акти
вно
учес
твује
у
проц
есу
наст
аве и
да
само
стал
но
спро
води
одре
ђен
прог
рам
физи
чке и
спор
тске
акти
внос
ти;
•
Жел
и да
се
бави

техни
ка
(учен
ице 4
kg ,
учен
ици 5
kg ).
Спро
вести
такм
ичењ
ау
одељ
ењу,
на
резул
тат,
у
свим
реали
зован
им
атлет
ским
дисц
ипли
нама.

•Спо
ртск
а
гим
наст
ика:
(Ве
жбе

физи
чким
,
одно
сно
спор
тски
м
акти
внос
тима
,
пошт
о
сагле
дава
(дете
ктује
)
пози
тивн
е
кара
ктер
исти
ке
физи
чке и
спор
тске
акти
внос
ти њихо
ве
пози
тивн
е

на
спра
вам
аи
тлу);
Напо
мене:
Наста
вник
форм
ира
групе
на
основ
у
умењ
а
(вешт
ина)
учен
ика
стече
них
после
основ
не
школ
е на
најма
ње
две
групе
:
„бољ
у“ и
„слаб
ију“.

утиц
аје
на
здра
вље,
друж
ење
и
добр
о
расп
олож
ење
•Саг
леда
негат
ивне
утиц
аје
савр
емен
ог
начи
на
живо
та
(пуш
ење,
дрог
а,
наси
ље,
дели
квен
тно
пона
шањ
е) и

Укол
ико
посто
је
услов
и
форм
ира
групп
е
учен
ика
који
задов
ољав
ају
основ
ни,
сред
њи и
напре
дни
ниво.
Наста
вник
олак
шава,
однос
но
отеж
ава
прогр
ам на
основ
у
мото
ричк

буде
свест
ан да
је
физи
чким
,
одно
сно
спор
тски
м
акти
внос
тима
могу
ће
пред
упре
дити
негат
ивне
утиц
аје;
•Ком
униц
ира
путе
м
физи
чких
одно
сно
спор
тски
х
акти
внос

их
спосо
бност
и
и
претх
одно
стече
них
умењ
а
учен
ика.
1.
Вежб
е на
тлу
За
учен
ике и
учен
ице:
вага
претк
лоно
ми
зано
жење
ми
споје
но,
одраз
ом
једне
ноге
колут
напре

ти са
своји
м
друг
овим
аи
ужив
ау
друж
ењу
и
конт
акти
ма;
•
Дово
ди у
везу
свак
одне
вни
живо
ти
спос
обно
ст за
уцењ
еи
прак
тича
н рад
са
физи
чким
,
одно
сно
спор

д;
- став
на
шака
ма,
издр
жај,
колут
напре
д;
- два
повез
ана
прем
ета
стран
це
удесн
о
(улев
о);
-за
напр
едни
ниво
прем
ет
стран
це са
окрет
ом за
180
0
и
доско
мом
на
обе

тски
м
акти
внос
тима
и
прав
илно
м
исхр
аном
;
•Сам
оста
лно
бира
физи
чку,
одно
сно
спор
тску
акти
внос
ти
изво
ди је
у
окру
жењ
уу
коме
живи
;
•Обј
асни
да
покр

ноге
(„рон
дат“)
2.
Прес
кок
За
учен
ике
коњ у
шири
ну
виси
не
120
цм;
за
учен
ице
110
цм:
згрчк
а;
разно
шка
- за
напр
едни
ниво:
склон
ка
3.
Круг
ови
За
учен

ет и
крет
ање,
без
обзи
ра на
то
којој
врст
и
физи
чке,
одно
сно
спор
тске
акти
внос
ти
прип
ада,
има
своју
естет
ску
комп
онен
ту
(леп
ота
изво
ђења
,
лепо
та
дожи
вљај
а);

ике
/дохв
атни
круго
ви/:
- из
мирн
ог
виса
вуче
њем
вис
узнет
о,
спуст
у вис
стра
жњи,
издр
жај,
вуче
њем
вис
узнет
о,
спуст
у вис
пред
њи.
За
учен
ице
/дохв
атни
круго
ви/:
- уз
помо

•Уж
ива у
изво
ђењу
покр
ета и
крет
ања;
•
Наво
ди
осно
вне
олим
пијс
ке
прин
ципе
и
прим
ењуј
е их
на
школ
ским
спор
тски
м
такм
ичењ
има
иу
слоб
одно
м
врем
ену;
•Пре

ћ
суно
жним
одско
ком
наско
к у
згиб,
њих
у
згибу
/ уз
помо
ћ/;
спуст
у вис
стоје
ћи
4.
Разб
ој
За
учен
ике
/пара
лелн
и
разбо
ј/:
- из
њиха
у
упор
у,
пред
њихо
м
саско

позн
а
нето
лера
нтно
пона
шањ
е
своји
х
друг
ова и
реаг
ује
на
њега,
шир
и
дух
приј
атељ
ства,
истр
ајан
је у
буде
своји
м
акти
внос
тима
.
•Се
прав
илно
одно
си
прем

к са
окрет
ом за
180
0
пред
ношк
а
(окре
т
прем
а
прит
ци);
њих у
упор
у,
зањи
хом
склек
,
пред
њихо
м
упор,
зањи
х,
пред
њихо
м
склек
,
зањи
хом
упор
За

а
окру
жењ
уу
коме
вежб
а,
рекр
еира
се и
бави
се
спор
том,
што
прен
оси у
свак
одне
вни
живо
т;
•Уче
ствуј
е на
школ
ском
такм
ичењ
уиу
сист
ему
школ
ских
спор
тски
х
такм

учен
ице
/двов
исинс
ки
разбо
ј или
једна
притк
а
врати
ла/:
наско
ку
упор
на
н/п
(или
узмак
замах
ом
једне
ноге),
прем
ах
одно
жно
десно
м/лев
ом
ного
м до
упора
јашућ
ег,
прехв
ат у

ичењ
а.

потхв
ат
упор
ном
руко
м (до
пред
ножн
е) и
споје
но
одно
жење
м
зано
жне
прем
ах и
саско
к са
окрет
ом за
90
0
(одно
шка),
завр
шити
боко
м
прем
а
прит
ци.
5.
Врат
ило
За

учен
ике
/дохв
атно
врати
ло/:
суно
жним
одраз
ом
узмак
;
коврт
љај
назад
у
упор
у
пред
њем;
саско
к
зањи
хом
(зама
хом у
зано
жење
).
6.
Гред
а
За
учен
ице
/висо
ка

греда
/:
лице
м
прем
а
десн
ом
крају
греде
:
залет
ом и
суно
жним
одско
ком
наско
ку
упор,
прем
ах
одно
жно
десно
м;
окрет
за 90
0
улево
,
упор
ом
рука
ма
испре
д

тела
пред
нос
разно
жно;
ослон
цем
ногу
иза
тела
(
напр
едниј
и
ниво:
замах
ом у
зано
жење
) до
упора
чучећ
ег;
успра
в,
успра
в,
хода
ње у
успо
ну са
докор
ацим
а,
скок
пруж
еним
тело

м,
вага
претк
лоно
м,
ускло
н,
саско
к
пруж
еним
тело
м
(чеон
о
или
бочн
оу
однос
у на
справ
у)
7.
Коњ
са
хват
аљка
ма
За
учен
ике:
прем
ах
одно
жно
десно
м

напре
д,
замах
улево
,
замах
удесн
о,
замах
улево
и
споје
но
прем
ах
лево
м
напре
д,
прем
ах
десно
м
назад
,
замах
улево
,
замах
удесн
о и
споје
но
прем
ахом
десне
саско
к са

окрет
ом за
90
0
улево
до
става
на
тлу,
леви
бок
прем
а
коњу.

•
Спо
ртск
а
игра
(по
избо
ру);
Пона
вљањ
еи
учвр
шћив
ање
раниј
е
обуча
ваних
елеме
ната
игре.

Даље
прош
ирива
ње и
прод
убља
вање
техни
чкотакти
чке
прип
ремљ
еност
и
учен
ика
у
склад
у са
избор
ним
прогр
амом
за
дату
игру.
На
основ
у
претх
одни
х
умењ
ау
техни
ци и

такти
ци
наста
вник
план
ира
конкр
етне
садр
жаје
из
спорт
ске
игре.
Учес
твова
ње
на
такм
ичењ
има
на
ниво
у
одељ
ења,
школ
еи
међу
школ
ских
такм
ичењ
а.
•Пре
пору
ка:
Физи

чка,
однос
но
спорт
ска
актив
ност:
у
склад
у са
могу
ћност
има
школ
е.

Подручје рада

Предмет

Геологија, рударство и металургија
Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији и рудар у
подземној експлоатацији
Физика

Разред

Први

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

74

/

/

/

74

Недељни

2

/

/

/

2

Образовни профил

Циљеви
предмета

Стицање
функционал
не
писмености
и знања о

физичким
појавама и
оспособљав
ање
за
птимену
знања,
стицање
радних
навика,
формирање
основе
за
даље
образовање
Јеврем
Јањић,
Мирослав
Павлов,
Станоје
Литератур Стојановић
а
„Физика са
(препоруч збирком
ена
задатака и
литератур приручнико
а и која се м
за
користи)
лабораториј
ске вежбе“
Завод
за
удбенике
Нови
Сад
1991.год.
Корелациј Физикаа са
математика
другим

1.

2.

3.

Наставна тема/модул

Увод

Кинематика

Сила.
Гравитационо
поље

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

предметим
а

3

9

15

Циљеви теме/модула

Упознавање
ученика са
физиком њеним
методама и
законима
Упознавање
ученика са
механичким
кретањем,
величинама које
карактеришу
м.кретање
(праволинијско и
кружно)
Упознавање
ученика са
Њутновим
законом
гравитације и
основама статике

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Усменим излагањем,
монолашко-дијалошком
методом, провером
домаћих задатака, путем
семинарских радова,
додатим и допунским
радом

Вредновање
остварености
ученичких
постигнућа
кроз праћење
исхода, усмену
проверу знања,
тестове знања.

Оспособљавање
ученика да
дефинишу шта
проучава
физика, њеним
методама и
законима
Оспособљавање
ученика да
дефинишу м.
Кретања и
величине које
карактеришу
м.кретања
Оспособљавање
ученика да
дефинишу
Њутнове законе
механике.
Њутновим

4.

5.

6.

Енергија

Основи топлотне
физике

Електрично и
магнетно поље

5

Упознавање
ученика са радом
снагом и
енергијом,
законом одржања
енергије и
законом одржања
импулса

6

Упознавање
ученика са
унутрашњом
енергијом тела, I
и II принципом
термодинамике

9

Упознавање
ученика са
јачином и
потенцијалом
електричног
поља, магнетним
пољем
проводника са
струјом и
деловањем
магнетног поља
на проводник са
струјом

законим
гравитације и
основним
законима
статике
Оспособљавање
ученика да
дефинишу рад,
снагу, енергију,
закон одржања
енергије и закон
одржања
импулса
Оспособљавање
ученика да
дефинишу
унутрашњу
енергију тела, I
и II принцип
термодинамике
Оспособљавање
ученика да
дефинишу
јачину и
потенцијалом
електричног
поља, магнетно
поље
проводника са
струјом и
његово
деловање на
проводник са

струјом

7.

Електромагнетна
индукција

5

8.

Механички и
електромагнетни
таласи

12

9.

Структура атома
и атомског језгра

10

Упознавање
ученика са
електромагнетном
индукцијом и
Фарадејевим
законом ЕМ
индукције

Оспособљавање
ученика да
дефинишу
електромагнетну
индукцију и
Фарадејев закон
ЕМ индукције
Оспособљавање
Упознавање
ученика да
ученика са
дефинишу
механичким и ЕМ
механичке и ЕМ
таласима
таласе
Упознавање
Оспособљавање
ученика са
ученика да
структуром атома
схвате структуру
и атомског језгра
атома и атомског
и зрачењима које
језгра
емитују

Подручје рада

СВА

Образовни профил

СВИ ТРОГОДИШЊИ

Предмет

Рачунарство и инфоерматика

Разред

први

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

70-74

70-74

Недељни

2

2

Стицање знања, вештина и формирање вредносних ставова
информатичке писмености неопходних за живот и рад у
савременом друштву
Рачунарство и информатика за први разред, Никола Клем
Информатика, Филип Марић
Рачунарство и информатика, Мирсад Имамовић

Циљеви предмета
Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Сви предмети

1

Наставнатема/модул

Основерачунарскетехн
ике

бројчасова
(трајање

Реднибројнас
тавнетеме/мо
дула

Корелација са другим
предметима

14

Циљеви
теме/модула

Начиностваривањапринципа,циљева
Исходитеме/модула
и исходатема/модула

1.класификује фазе
историјског развоја
рачунара
2.наведе примере
Оспособљавањ употребе РС у
е ученика за
свакодневном
коришћење
животу
основних
3.дефинише
могућности
појмове хардвера и
рачунарског
софтвера
система
4.објасни Фон
Нојманов модел
рачунара
5.разликује
јединице за меру

На почетку модула ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
1.лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
•Лабораторијских вежби

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Оцењивање
Вредновањеоствареност
иисходавршитикроз:
1.Праћењеостварености
исхода
2.Тестовезнања
3.Тестовепрактичнихве
штина

количине података
6.разликује основне
компоненте
рачунара
7.разликује
факторе који утичу
на перформансе
рачунара
8.разликује врсте
софтвера
9.дефинише
оперативни систем
(ОС) и наводи
његове главне
функције
10.подешава радно
окружење ОС
11.хијерархијски
организује
фасцикле и
управља
фасциклама и
датотекама
12.разликује типове
датотека
13.користи текст
едитор оперативног
система
14.црта помоћу
програма за цртање
у оквиру ОС
15.инсталира нови
софтвер
16.компресује и
декомпресује
датотеке и
фасцикле
17.обезбеђује

Место реализације наставе
•рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
•Конкретне примере за вежбање
прилагодити образовном профилу.
•При реализацији модула
инсистирати на вештинама.
•Принцип рада рачунарског система
објаснити правећи паралелу са
системима који су ученицима већ
познати из ранијег искуства.
•Основне компоненте рачунара:
објаснити ученицима начин
повезивања рачунара, улазно –
излазне портове и уређаје
спољашње меморије, а централну
јединицу само на нивоу основне
блок – шеме (матична плоча,
напајање, РАМ, процесор,
графичка, звучна и мрежна карта).
•Објаснити значај и направити
хијерархију утицаја појединих
компоненти РС на перформансе
рачунара.
•Поделу софтвера урадити на
нивоу: ОС, апликативни софтвер и
драјвери и објаснити њихову
намену.
•При подешавању радног окружења
посебну пажњу обратити на
регионална подешавања
•При реализацији хијерархијске
организације фасцикли објаснити
ученицима њен значај.
•Инсталацију софтвера реализовати
на програмима за заштиту рачунара
и архивирање података.
•Инсталацију периферних уређаја

2

Обрадатекста

16

Оспособљава
ње ученика за
рад са
програмима за
обраду текста

заштиту рачунара
од штетног
софтвера
18. бинсталира
периферне уређаје
19.наводи примере
и предности
умрежавања
рачунара
20.манипулише
дељивим
ресурсима у
локалној мрежи
21.управља
штампањем
докумената
22.примењује
здравственe и
сигурноснe мерe
заштите при
коришћењу
рачунара
23.објасни утицај
коришћења
рачунара на
животну средину
24.примењује и
поштује законскa
решења у вези са
ауторским правима
и заштитом
података
1.подешава радно
окружење програма
за обраду текста
2.управља
текстуалним
документима и

урадити на примеру штампача.
•Објаснити ученицима значај
правилног држања тела, осветљења,
дужине рада без паузе...
•Инсистирати на поштовању и
доследном спровођењу ауторских
права и софтверских лиценци.

На почетку модула ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код

Оцењивање
Вредновањеоствареност
иисходавршитикроз:
1.
Праћењеоствареностиис
хода

чува их у
различитим
верзијама
3.креира и уређује
текстуалне
документе
4.креира и уређује
табеле
5.уметне објекте у
текст и модификује
их
6.направи
циркуларна писма
7.подешава
параметре изгледа
странице
текстуалног
документа
8.проналази и
исправља
правописне и
словне грешке
помоћу алата
уграђених у
програм за обраду
текста.
9.прегледа и
штампа текстуални
документ.

3

Табеларнипрорачуни

16

Оспособљава
ње ученика за
рад са
програмом за
табеларне

ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
•лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
•Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
•рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
•Конкретне примере за вежбање
прилагодити образовном профилу
кроз корелацију са стручним
предметима (форме, текстови,
обрасци, извештаји и сл. са каквима
ће ученик радити при обављању
стручних послова )
•При реализацији овог модула
инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика
тастатуре.
•Инсистирати на правилном
форматирању параграфа
(максимално користити могућности
које пружа програм, избегавати
поновљену употребу тастера
„ентер“ и „размак“)
•При обради табела као пример
урадити табелу која ће се касније
користити при изради циркуларног
писма.
1.подешава радно
На почетку модула ученике
окружење програма упознати са циљевима и исходима
за табеларне
наставе / учења, планом рада и
прорачуне
начинима оцењивања.
2.управља
Ставове предвиђене модулом

2. Тестовезнања
3.
Тестовепрактичнихвешт
ина

Оцењивање
Вредновањеоствареност
иисходавршитикроз:
1.
Праћењеоствареностиис

прорачуне

4

Слајд – презентације

12

Оспособљава
ње ученика за
израду слајд –

табеларним
документима и
чува их у
различитим
верзијама
3.уноси податке
различитих типова
– појединачно и
аутоматски
4.измени садржаје
ћелија
5.сортира и
поставља филтере
6.манипулише
врстама и колонама
7.организује радне
листове
8.уноси формуле у
ћелије
9.форматира ћелије
10.бира, обликује и
модификује
графиконе
11.подешава изглед
странице за
штампање
табеларног
документа
12. исправља
грешке у
формулама и
тексту
13.прегледа и
штампа табеларни
документ.
1.подешава радно
окружење програма
за израду слајд –

изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
•лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
•Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
•рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
•Конкретне примере за вежбање
прилагодити образовном профилу
кроз корелацију са стручним
предметима.
•При реализацији овог модула
инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика
тастатуре.
•Логичке функције: избор функција
прилагодити нивоу знања ученика и
потребама образовног профила.
•Форматирање ћелија обрађивати
током два часа
•При обради графикона, показати
различите врсте графикона
(хистограме, линијске, и „пите“;
објаснити њихову намену; показати
подешавање појединих елемената
графикона).

хода
2. Тестовезнања
3.
Тестовепрактичнихвешт
ина

На почетку модула ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и

Оцењивање
Вредновањеоствареност
иисходавршитикроз:

презентација и презентације
њихово
2.управља слајд –
презентовање презентацијама и
чува их у
различитим
форматима и
верзијама
3.додаје и
премешта слајдове
4.припреми
презентацију у
складу са
правилима и
смерницама за
израду
презентације
5.користи
различите
организације слајда
6.уноси и
форматира текст на
слајду
7.додаје објекте на
слајд
8.уноси белешке уз
слајд
9.подешава
позадину слајда
10.користи и
модификује готове
дизајн – теме
11.додаје и
подешава
анимационе ефекте
објектима
12.бира и подешава
прелазе између
слајдова

начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
•лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
•Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
•рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
•Практичну реализацију модула
извести у неком од програма за
израду слајд презентације.
•Конкретне примере за вежбање
прилагодити образовном профилу
кроз корелацију са стручним
предметима.
•Кроз цео модул ученик треба да
ради на једној презентацији чија је
тематика везана за конкретан
образовни профил и да на њој
примени сва усвојена знања и
вештине.
•При реализацији овог модула
инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика
тастатуре.
•Извођење наставе започети
објашњењима наставника а затим
усмерити ученике да самостално
вежбају.
•Инсистирати на значају слајд
презентација и важности

1.
Праћењеоствареностиис
хода
2. Тестовезнања
3.
Тестовепрактичнихвешт
ина

5

Интернет и
електронскакомуникац
ија

16

13.израђује
интерактивне слајд
презентације
14.разликује врсте
погледа на
презентацију
15.припрема за
штампу и штампа
презентацију
16.подешава
презентацију за
јавно приказивање;
17.припрема
презентације за
приказивање са
другог рачунара
18.излаже слајдпрезентацију
1.објасни појам и
структуру
Интернета
2.разликује начине
повезивања
рачунара са
Интернетом
Оспособљавањ 3.разликује
е ученика за
Интернет – сервисе
коришћење
4.објасни појмове
Интернета и
хипертекста и
електронску
WWW
комуникацију 5.користи садржаје
са веба (WWW –
сервиса)
6.проналази
садржаје на вебу
помоћу
претраживача
7.процењује

квалитетног презентовања.
•Подстицати код ученика
креативност.
•Последња два часа ученици
презентују своје радове и дискутују
о њима.

На почетку модула ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
•лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
•лабораторијских вежби
Место реализације наставе
•рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
•При реализацији овог модула
инсистирати на правопису и

Оцењивање
Вредновањеоствареност
иисходавршитикроз:
1.
Праћењеоствареностиис
хода
2. Тестовезнања
3.
Тестовепрактичнихвешт
ина

садржаје са веба на
критички начин
8.преузима
садржаје са веба
9.комуницира
путем електронске
поште
10.разликује
предности и
недостатке
електронске
комуникације
11.користи
разноврсне
Интернет – сервисе
12.попуњава и
шаље веб –
базиране обрасце
13.објашњава појам
електронског
пословања
14.примени сервис
„у облаку“
15.објашњава
могуће злоупотребе
Интернета
16.примењује
безбедносне мере
приликом
коришћења
Интернета
17.примењује
правила лепог
понашања на
мрежи
18.поштује
ауторска права за
садржаје преузете

употреби одговарајућег језика
тастатуре.
•Током реализације свих садржаја
модула инсистирати на
могућностима злоупотребе
Интернета а поготово на
безбедности корисника,
поузданости информација и
спречавању злоупотребе деце.
•При претраживању Интернета
ученике усмерити ка тражењу
образовних веб сајтова и
коришћењу система за електронско
учење.
•При обради електронског
пословања демонстрирати
различите врсте веб образаца који се
користе за поручивање и плаћање
робе путем Интернета, поручивање
докумената...
•Показати рад са текстом, рад са
табелама и складиштење података у
неком од сервиса „у облаку“ (cloud
computing), доступних путем веба.
•Преузимање садржаја са веба
вежбати на примерима преузимања
текста, слика, клипова и датотека.
•Код преузимања садржаја са веба
водити рачуна о веродостојности
извора информација и развијати код
ученика критичко мишљење и
медијску писменост у избору и
тумачењу садржаја.
•При електронској комуникацији
поштовати правила лепог понашања
(netiquette).
•При реализацији садржаја везаних
за електронску пошту објаснити

са мреже

ученицима „пут“ електронског
писма.
•Доследно спроводити поштовање
ауторских права и софтверских
лиценци.

ДРУГИ РАЗРЕД

Подручје рада
Образовни профил
Предмет

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
Рудар у подземној експлоатацији (трећи степен); Руковалац
механизацијом у површинској експлоатацији (трећи степен)
Српски језик и књижевност

Разред
Фонд часова

Други разред
Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно

Годишњи

70

/

/

/

70

Недељни

2

/

/

/

2

•

Циљеви предмета

Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику
•
Развијање и неговање језичке
културе, поштовање правила
књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању
•
Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као
и неговање културе дијалога
•
Оспособљавање за ефикасно комуницирање
•
Упознавање књижевне уметности
•
Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа
•
Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим
делима српске и светске културне баштине
•
Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према

књижевности
•
Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје
књижевности
•
Развијање трајног интересовања за нова сазнања
са књижевнотеоријским појмовима за други разред средње школе;
Литература (препоручена Читанка
Љиљана Николић, Босиљка Милић; лектира за други разред средње школе

Корелација
предметима

са

1.

2.

која

другим Грађанско васпитање, верска настава

Наставнатема/модул

Барок,
класицизам,
просветитељство

Романтизам

се

бројчасова
(трајање
теме/модула

и

Реднибројна
ставнетеме/
модула

литература
користи)

10

15

Исходитеме/модула
Циљеви теме/модула

• Упознавање са
европским културним,
духовним и мисаоним
тенденцијама 17. и 18.
века и њиховим
утицајима на српску
књижевност

• Упознавање са
поетиком романтизма,

По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:
• наведе
особености барока,
класицизма и
просветитељства и
њихове
представнике у
књижевности
• препозна на
обрађеним делима
одлике
просветитељства
• објасни значај
Доситејевог рада за
српску културу и
књижевност
• направи
паралелу у обради
истих мотива у
европској и српској
књижевности
• наведе
представнике

Начиностваривањапринципа,циљева
и исходатема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

•
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
•
теоријска настава (68 часова)
Место реализације наставе
•
Теоријска настава се реализује
у учионици

Посматрање
Писменизадаци
Разговор
Усменоизлагање
Домаћизадаци
Задовољствоучениканачасу

Препоруке за реализацију наставе
•
Могућност гледања
екранизације неких од дела
реалистичке књижевности
Оцењивање
Вредновање остварености исхода

Посматрање
Писменизадаци

представницима и
делима европске и
српске књижевности

3.

4.

Реализам

Морфологијасатворбомречи

15

• Упознавање са
поетиком реализма,
представницима и
делима европске и
српске књижевности

10

• Систематизовање
знања о врстама речи,
њиховим облицима и
основним правилима
грађења речи

романтизма и
њихова дела
• уочава и
образлаже одлике
романтизма
• изнесе свој суд
о књижевним
делима користећи
стечена знања и
сопствена
запажања
• препозна и
усвоји вредности
националне
културе и
разуме/поштује
културне вредности
других народа
• наведе
представнике
правца и њихова
дела
• дефинише
одлике реализма и
препозна их на
обрађеним
књижевним делима
• тумачи
уметнички свет и
стваралачке
поступке у
структури
обрађених дела
• одреди врсту
речи и граматичке
категорије
• употреби у
усменом и писаном
изражавању облике
речи у складу са
језичком нормом
• препозна
просте, изведене и
сложене речи
• препозна
основне принципе

вршити кроз:
4.
праћење остварености исхода
5.
тестове знања

Разговор
Усменоизлагање
Домаћизадаци
Задовољствоучениканачасу

Оквирни број часова по темама
•
Барок , класицизам,
просветитељство ( 10 часова)
•
Романтизам (15 часова)
•
Реализам (15 часова)
•
Морфологија са творбом речи
(10 часова)
•
Правопис (6 часова)
•
Култура изражавања (12
часова)

Посматрање
Писменизадаци
Разговор
Усменоизлагање
Домаћизадаци
Задовољствоучениканачасу

творбе речи

5.

6.

Правопис

Култураизражавања

Подручје рада

6

• Оспособљавање
ученика да пишу у
складу са правописном
нормом

• примени
правила одвојеног
и састављеног
писања речи у
складу са језичком
нормом

12

• Оспособљавање
ученика да теоријска
знања из граматике и
правописа примењује у
усменом и писаном
изражавању у складу са
језичком нормом,
• Оспособљавање
ученика да користе
различите облике
казивања и
функционалне стилове

• изражава
размишљања и
критички став
према проблемима
и појавама које
намећу књижевни
текстови али су и
део свакодневног
живота
• примени одлике
новинарског стила

Предмет

Геологија,рударство и металургија
Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији и рудар у
подземној експлоатацији
Физичко васпитање

Разред

Други

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Годишњи

4

/

Образовни профил

Недељни

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

66

/

70
2

Општи циљ :
Циљ

физичког

Циљеви васпитања је да
предмет се разноврсним
и систематским
а

моторичким
активностима, у

повезаности са
осталим
васпитно
–
образовним
подручјима,
допринесе
интегралном
развоју личности
ученика
(когнитивном,аф
ективном,
моторичком),
развоју
моторичких
способности,
стицању,
усавршавању и
примени
моторичких
умења, навика
и
неопходних
теоријских
знања
у
свакодневним и
специфичним
условима живота
и рада.

Посебни
циљеви
физичког
васпитања су:
подстицање
раста и развоја
и утицање на
правилно
држање
тела
(превенција
постуралних

поремећаја);
развој
и
усавршавање
моторичких
способности
и
теоријских
знања
неопходних
самостални рад
на њима;
стицање
моторичких
умења (вештина)
и
теоријских
знања
неопходних
за
њихово
усвајање;
- проширење и
продубљавање
интересовања
које су ученици
стекли
у
основној
школи
и
потпуније
сагледавање
спортске гране,
за коју показују
посебан интерес;
усвајање
знања
ради
разумевања
значаја
и
суштине
физичког
васпитања
дефинисаних

општим циљем
овог
предмета
(васпитнообразовног
подручја);
мотивација
ученика
за
бављење
физичким
активностима и
формирање
позитивних
психосоцијалних
образаца
понашања;
оспособљавање
ученика
да
стечена умења,
знања и навике
користе у
свакодневним
условима живота
и рада.
Садржаји
програма
усмерени су на:
развијање
физичких
способности
спортско техничко
образовање
повезивање
физичког
васпитања
са
животом
и

радом.

Литерат
ура
(препор
учена
литерат
ура и
која се
користи
)

Корелац
ија са
другим
предмет
има

Сваки
од
образовних
профила
има
карактеристике
везане
за
обављање
конкретних
стручних
послова,
који
захтевају
одређене
положаје тела,
покрете
и
кретања,
који
могу негативно
утицати
на
правилно
држање (статус
кичменог стуба и
статус стопала).
Како
би
се
избегли
ови
негативни
утицаји,
наставници
стручних

предмета
и
професори
физичког
васпитања
дефинишу
могуће
професионалне
поремећаје, на
основу чега се
програмирају се
посебни
садржаји, којима
се
обезбеђујен
превенција.
-

Наста
вна
тема/
моду
л

Циље Исхо
ви
ди
теме/ теме/
моду моду
ла
ла

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
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Физика
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Начин остваривања принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и вредновања ученичких постигнућа

-На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе /
учења,
планом рада и начинима оцењивања;

Праћењенапредовањаученикауфизичкомиздравственомваспит
ањусеобављасукцесивноутокучитавешколскегодине,наосновум
етодологијеуоквирукојесепримењујејединственабатеријатестова
(зацелуРепублику)
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-Током реализације часова физичког
васпитања давати информације о томе
које
вежбе позитиво утичу на статус
њиховог организма, с обзиром на
карактеристике
њихове професије, а које негативно
утичу на здравље;
-Ученици који похађају
четворогодишње стручне школе далеко
су више
оптерећени у редовном образовању
практичном и теоријском наставом од
осталих
ученика. Због тога је физичко
васпиатање, у овим школама, значајно
за активнан
опоравк ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова
честа статичка и једнострана
оптерећења. Теоријска знања из области
физичких активности су од великог
значаја за укупним бављењем физичким
вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
- теоријска настава
- мерење и тестирање
- практична настава
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом
реализације;
Настава се изводи фронтално и по
групама, у зависности од карактера
методске
јединице која се реализује. Уколико је
потребно, нарочито за вежбе из

заутврђивањетелесногразвојаифизичкихспособностиипроверуусвој
енихстандардаипредвиђенихуобластиспортскотехничкогдостигнућаученика.
Запраћењетелесногразвојаифизичкихспособностислужибатеријатес
товакојаобухвата:
- Зателесниразвој / бодивисинаитежина /;
- Забрзину / трчањена 30 м /;
- Заексплозивнуснагуногу / скокудаљизместа /;
- Заопштуснагу / бацањемедицинке /;
- Закоординацију /
бацањеихватањелоптеуодређенојвременскојјединици /;
- Зарецептивнуснагуруку / згибови /;
- Заиздржљивост / трчање 500, 800 м /.
Проверасеобављанакрајусвакенаставнегодине.
ПостигнутирезултатисевреднујунаосновуКритеријумазапроценуфи
зичкогваспитањаразвојаифизичкихспособностидецеиомладинеузра
ста 7 до 19 година / / Нормативи.
Резултатипровереслужесвакомпојединцуда,
упоређујућиутврђеностањесаранијимоценинапредак.
Запраћењеспортскотехничкихдостигнућаслужеминималниобразовнизахтевианаосн
овукојихсенаконпроверемоторногзнањавреднујепостигнутирез
ултат.
Резултатипровереслуженаставницимафизичкогваспитањакаооснова
запрограмирањерадаунаредномпериодупосебнозаиндивидуалнипри
ступиодређивањераднихзадатаказасвакогилигрупуученика.
РезултатипровересеуносеуДневникраданаставникафизичкогва
спитањакојијесаставнидеодокументацијеслужбененаставникаи
школе.
Вредновањеиоцењивањесевршинаосновуследећихелемената:
-физичкеспособностиученика;
-спортско-техничкихдостигнућа
-односаученикапремафизичкојкултури.
Приоцењивањуфизичкихспособностиузимасеуобзирнивофизичких
способностипојединцасваког, остваренутокушколскегодине,
премањеговиминдивидуалниммогућностима.
Спортскотехничкадостигнућасеоцењујуутврђивањемобимаинивоасадржајап
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корективне
гимнастике, пориступ је индивидуалан.
Место реализације наставе
- Теоријска настава се реализује у
учионици или у сали, истовремено са
практичном наставом;
- Практична настава реализује се на
спортском вежбалишту (сала, спортски
отворени терени, базен, клизалиште,
скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
- Настава се реализује у циклусима
који трају приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику физичког
васпитања је остављено да, зависно од
потреба,
прецизира трајање сваког циклуса, као и
редослед њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на крају
школске године – један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на справама и
тлу - један
- за спорт по избору ученика – два;
- за повезивање физичког васпитања са
животом и радом – један.
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су на:
развијање физичких способности;
спортско-техничко образовање;
повезивање физичког васпитања са
животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред
кросева, такмичења, зимовања и других
облика
рада утврђује се на почетку школске
године на наставничком већу, на предлог

рограма , прецизиранихудругомтематскомподручјуовеобласти.
Оцењивањеодносаученикауфизичкојкултуриобављасепраћењемуче
никовеактивностинавластитомфизичкомусавршавању,
учвршћењуздравља, незитела,
извршавањузадатакаусмислунеговањафизичкихспособности,
оствареномстепенунавиказасталнимвежбањем,
односупремадруговиматокомвежбања,
токомспортскихтакмичењаиизлета,
каоипраћењемактивностиученикауосталимоблицима.
Минималниобразовнизахтеви (провера)
Атлетика: трчањена 100 мзаученикеиученице, трчањена 800
мзаученикеи 500 м
заученице, скокудаљ, скокувис, бацањекугле – нарезултат.
Вежбенасправамаитлу:
Заученике: наставнисадржајиизпрограмавежбинатлу, прескока,
једнесправеу
упоруиједнесправеувису;
Заученице: наставнисадржајиизпрограмавежбинатлу, прескока,
гредеи
двовисинскогразбоја.
Школскотакмичење (одељење, школа):
активнаставникафизичкогваспитањабира
справенакојимаћесеученицитакмичити.
Занапреднијеученике:
саставиизпрограмаспортскихтакмичењаиучешћена
вишим нивоима школских такмичења.
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стручног
већа наставника физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког
васпитања, самостално, одређује
редослед
обраде појединих садржаја програма и
циклуса.
Часови у току недеље треба да буду
распоређени у једнаким интервалима, не
могу
се одржавати као блок часови.
Настава се не може одржавати
истовремено са два
одељења ни на спортском терену ни у
фискултурној сали.
У свим разредима настава физичког
васпитања се реализује одвојено за
ученике и
одвојено за ученице, а само у школама
које имају по два паралелна објекта за
физичко
фаспитање дозвољена је истовремена
реализација часа
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у
физичком васпитању се обавља
сукцесивно у току
читаве школске године, на основу
методологије праћења, мерења и
вредновања ефеката
у физичкимом васпитању – стандарди
за оцењивање физичких способности
ученика и
постигнућа у спортским играма
Минимални образовни захтеви
(провера)
Атлетика: трчање на 100 м за ученике и
ученице, трчање на 800 м за ученике и
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500 м
за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање
кугле – на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока, једне
справе у
упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока,
греде и
двовисинског разбоја.
Школско такмичење (одељење, школа):
актив наставника физичког васпитања
бира
справе на којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике: састави из
програма спортских такмичења и
учешће на
вишим нивоима школских такмичења.
Оквирни број часова по темама
- Тестирање и провера савладаности
стандарда из основне школе (6 часова)
- Теоријских часова (2 у првом и 2 у
другом полугодишту).
- Атлетика (12 часова)
- Гимнастика: вежбе на справама и тлу
(12) часова.
- Спортска игра: по избору школе(12
часова)
- Физичка активност, односно спортска
активност:у складу са могућностима
школе
а по избору ученика (10 часова).
- Пливање (10 часова).
- Провера знања и вештина (4 часа).
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Школскотакмичење(одељење,школа),
активнаставникафизичкогваспитањабира
справенакојимаћесеученицитакмичити.
Занапреднијеученике:
саставиизсистемашколскихспортскихтак
мичењаиучешћанавишимнивоимашколск
ихтакмичења.
Препорука:
уколикојемогућеорганизоватинаставу
пливања(посебнообукенепливача).
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удаљ
корач
ном
тхник
ом.
Скок
увис
леђно
м
техни
каом
Баца
ња:
Баца
ње
кугле,
једна
од
рацио
нални
х

инте
рес за
коју
школ
а
има
усло
ве;
•Обј
асни
због
који
х је
кара
ктер
исти
ка
физи
чког
васп
итањ
а
важн
о, да
акти
вно
учес
твује
у
проц
есу
наст
аве и
да
само
стал
но

техни
ка
(учен
ице 4
kg ,
учени
ци 5
kg ).
Спро
вести
такми
чења
у
одеље
њу,
на
резул
тат, у
свим
реали
зован
им
атлет
ским
дисци
плина
ма.

•Спо
ртск
а
гим
наст
ика:
(Веж
бе
на

спро
води
одре
ђен
прог
рам
физи
чке и
спор
тске
акти
внос
ти;
•
Жел
и да
се
бави
физи
чким
,
одно
сно
спор
тски
м
акти
внос
тима
,
пошт
о
сагле
дава
(дете
ктује
)
пози

спра
вама
и
тлу);
Напо
мене:
Наста
вник
форм
ира
групе
на
основ
у
умењ
а
(вешт
ина)
учени
ка
стече
них
после
основ
не
школ
е на
најма
ње
две
групе
:
„бољ
у“ и
„слаб
ију“.
Укол

тивн
е
кара
ктер
исти
ке
физи
чке и
спор
тске
акти
внос
ти њихо
ве
пози
тивн
е
утиц
аје
на
здра
вље,
друж
ење
и
добр
о
расп
олож
ење
•Саг
леда
нега
тивн
е
утиц
аје

ико
посто
је
услов
и
форм
ира
групп
е
учени
ка
који
задов
ољава
ју
основ
ни,
средњ
ии
напре
дни
ниво.
Наста
вник
олак
шава,
однос
но
отежа
ва
прогр
ам на
основ
у
мотор
ичких
спосо

савр
емен
ог
начи
на
живо
та
(пуш
ење,
дрог
а,
наси
ље,
дели
квен
тно
пона
шањ
е) и
буде
свест
ан да
је
физи
чким
,
одно
сно
спор
тски
м
акти
внос
тима
могу
ће
пред
упре

бност
и
и
претх
одно
стече
них
умењ
а
учени
ка.
1.
Вежб
е на
тлу
За
учен
ике и
учен
ице:
-из
упора
за
рукам
а,
зибом
,
провл
ак
згрче
но
напре
д дo
упора
пред
рукам
а
опру

дити
нега
тивн
е
утиц
аје;
•Ком
униц
ира
путе
м
физи
чких
одно
сно
спор
тски
х
акти
внос
ти са
своји
м
друг
овим
аи
ужив
ау
друж
ењу
и
конт
акти
ма;
•
Дово
ди у
везу

жено
;
Колут
напре
ди
споје
но
успра
вом
до
ваге
претк
лоно
ми
занож
ењем,
издр
жај
преме
т
стран
це
упоро
му
"бољ
у"
стран
уи
споје
но,
преме
т
стран
це у
"слаб
ију"

свак
одне
вни
живо
ти
спос
обно
ст за
уцењ
еи
прак
тича
н рад
са
физи
чким
,
одно
сно
спор
тски
м
акти
внос
тима
и
прав
илно
м
исхр
аном
;
•Сам
оста
лно
бира
физи
чку,

стран
у
- за
напр
едни
ниво
преме
т
напре
д
упоро
м.
2.
Прес
кок
За
учен
ике
коњ у
шири
ну
висин
е 120
цм; за
учен
ице
110
цм:
згрчк
а;
разно
шка
- за
напр
едни
ниво:

одно
сно
спор
тску
акти
внос
ти
изво
ди је
у
окру
жењ
уу
коме
живи
;
•Обј
асни
да
покр
ет и
крет
ање,
без
обзи
ра на
то
којој
врст
и
физи
чке,
одно
сно
спор
тске
акти
внос

склон
ка и
преск
оци
са
занож
ењем.
3.
Круг
ови
За
учен
ике
/доск
очни
круго
ви/:
Њих
,зањи
хом
саско
к,уз
помо
ћ.
4.
Разбо
ј
За
учен
ике
/пара
лелни
разбој
/:
- из
упора
седећ
ег

ти
прип
ада,
има
своју
естет
ску
комп
онен
ту
(леп
ота
изво
ђења
,
лепо
та
дожи
вљај
а);
•Уж
ива у
изво
ђењу
покр
ета и
крет
ања;
•
Наво
ди
осно
вне
олим
пијс
ке
прин
ципе

разно
жно
пред
рукам
а
прихв
атом
напре
ди
дизањ
ем
скло
њено
став
на
рамен
има,с
пуст
назад
у
упор
седећ
и
разно
жно,п
рехва
т
рукам
а иза
бутин
а,сно
жити
и
зањих
ом
саско
к.
За

и
прим
ењуј
е их
на
школ
ским
спор
тски
м
такм
ичењ
има
иу
слоб
одно
м
врем
ену;
•Пре
позн
а
нето
лера
нтно
пона
шањ
е
своји
х
друг
ова и
реаг
ује
на
њега
,
шир

учен
ице
/двов
исинс
ки
разбој
или
једна
притк
а
врати
ла/:
- вис
на в/п
лице
м
према
н/п:,к
лим,п
ремах
згрче
но
једно
м
ногом
до
виса
лежећ
ег на
н/п,п
рехва
т
(може
разно
ручно
) на
н/п до
упора

и
дух
приј
атељ
ства,
истр
ајан
је у
буде
своји
м
акти
внос
тима
.
•Се
прав
илно
одно
си
прем
а
окру
жењ
уу
коме
вежб
а,
рекр
еира
се и
бави
се
спор
том,
што
прен
оси у

јашућ
ег;пре
мах
одно
жно
предн
ожно
м
(уназ
ад) до
упора
пред
њег;
замах
ом
уназа
д
(зањи
хом)
саско
к
пруж
еним
телом
;
једна
притк
а
:наск
ок у
упор
пред
њи,пр
емах
одно
жно
једно

свак
одне
вни
живо
т;
•Уче
ствуј
е на
школ
ском
такм
ичењ
уиу
сист
ему
школ
ских
спор
тски
х
такм
ичењ
а.

м
ногом
до
упора
јашућ
ег,пре
мах
одно
жно
занож
ном
до
упора
страж
њег;
саско
к
сасед
ом(за
махо
м
ногам
а
унапр
ед).
5.
Врат
ило
За
учен
ике
/доск
очно
врати
ло/:
- из
мирн
ог

виса
узмак
до
упора
,зама
хом
ногам
а
уназа
д
(зањи
хом)
саско
к
увито
.
6.
Гред
а
За
учен
ице
/висо
ка
греда/
:
залет
ом и
суно
жним
одско
ком
наско
ку
упор
чучећ
и;окр

ет за
900
успра
ву
успон
,окрет
за
1800,л
агано
трчањ
е на
прсти
ма,ск
ок са
проме
ном
ногу,
корац
иу
успон
у до
краја
греде,
саско
к
згрче
но(бо
чно у
однос
у на
греду
).
7.
Коњ
са
хвата
љкам
а

За
учен
ике:
- из
упора
пред
рукам
а
,коло
занож
но
левом
,коло
занож
но
десно
м.

•
Спо
ртск
а
игра
(по
избо
ру);
Пона
вљањ
еи
учвр
шћив
ање
раниј
е
обуча
ваних

елеме
ната
игре.
Даље
прош
ирива
ње и
проду
бљава
ње
техни
чкотакти
чке
припр
емље
ности
учени
ка
у
склад
у са
избор
ним
прогр
амом
за
дату
игру.
На
основ
у
претх
одних
умењ
ау
техни

ци и
такти
ци
наста
вник
плани
ра
конкр
етне
садрж
аје из
спорт
ске
игре.
Учест
вовањ
е на
такми
чењи
ма на
нивоу
одеље
ња,
школ
еи
међу
школ
ских
такми
чења.
•Пре
пору
ка:
Физи
чка,
однос
но

спорт
ска
актив
ност:
у
склад
у са
могућ
ности
ма
школ
е.

Подручје рада

Предмет

Геологија, рударство и металургија
Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији и рудар у
подземној експлоатацији
Математика

Разред

други

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

105

-

-

-

105

Недељни

3

-

-

-

3

Образовни профил

Циљеви предмета

Стицање математичких знања и умећа неопходних за разумевање
законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном
животу, као и успешно настављање образовања.
Развијање менталних способности ученика, позитивних особина

личности и научни поглед на свет.

Корелација са другим
предметима

Примена основних знања у свим предметима где се врши било
какво прорачунавање, примена систематичности у раду.

1.

Наставна
тема/модул

Степеновање и
кореновање

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Математика за други разред средње школе,збирка решених
задатака В.Богославов

Редни број
наставне
теме/модула

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

19

2.

Квадратна једначина
27
и функција

3.

Експоненцијална и

18

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Зна основне особинеи
операције
Добијање темељних
степеновања и
теоретских знања из
кореновања и
степеновања и
примењивати их у
кореновања. Развијање
трансформацијама
систематичности и
израза, зна да
уредности у раду
рационаличе
именилац разломка
Решава квадратне
једначине, зна да
растави квадратни
трином на чиниоце,
Стицање основних
зна и примењује
знања из квадратних
Вијетова правила,
једначина, неједначина
скицира графики
и функција
једноставније
квадратне функције,
решавати квадратне
неједначине
Стицање основних

Скицира једноставне

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Истаћи повезаност области
са конкретним примерима
у свим наукама где се ово
примењује

Истаћи повезаност између
аналитичког и графичког
приказа функције.Садржаје
повезати са одговарајућим
садржајима физике, хемије
и практичне наставе

Користећи што више

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Праћење
активности
ученика и
истицање
позитивних
примера,
вредновање
ефикасности
редовним
проверама у виду
контролних и
писмених задатака,
рад задатака пред
таблом, задавање
проблема и
награђивање
најбољих решења.

логаритамска
функција

4.

5.

6.

Тригонометрија
правоуглог троугла

Полиедри

Обртна тела

знања из логаритамске
и експоненцијалне
функције

9

19

13

експоненцијалне и
логаритамске
функције, зна
правина
логаритмовања,
решава једноставне
експоненцијалне и
логаритамске
једначине

конкретних примера из
живота и струке,
повезивањем са
конкретним задацима из
истородних предмета

Садржаје повезивати са
одговарајућим садржајима
физике и стручних
предмета: нагиб стрме
равни, разлагање сила
(нормална компонента код
силе трења или компонента
силе у правцу кретања
тела...), величина сенке...

Стицање основних
знања
тригонометријских
функција правоуглог
троугла

Зна да одреди све
тригонометријске
функције оштрог угла
у правоуглом
троуглу, примењује
основни
тригонометријски
идентитет

Добијање темељних
знања о полиедрима,
развијање боље
оријентације у
простору

Препознаје
сличности и разлике
између геометријских
Користећи конкретне
тела, израчунава
примере и моделе из
површину и
свакодневног живота
запремину праве
призме и пирамиде

Стицање основних
знања о обртним
телима, развијање
боље оријентације у
простору

Препознаје
сличности и разлике
Користећи конкретне
међу обртним телима,
примере и моделе из
израчунава површину
свакодневног живота
и запремину правог
ваљка и купе

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Подручје рада
Образовни профил
Предмет

Геологија, рударство, металургија
Рудар у подземној експлоатацији и руковалац механизацијпм у
површинској експлоатацији
Српски језик и књижевност
трећи

Разред
Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

64

64

Недељни

2

2

Циљеви предмета

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и
продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и
функционалне писмености; проширивање и продубљивање знања о српској
и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању,
оспособљавање за интерпретацију уметничких текстова; упознавање
репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова,
књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; проширивање и
продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и
васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког
ума и оплемењеног језика и укуса.

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

1.

2.

Наставна
тема/модул

Модерна

Књижевност између
два рата

 Љ. Николић и Б. Милић: Читанка са књижевно теоријским појмовима за
трећи разред
 Д. Живковић: Теорија књижевности са теоријом писмености
 Љ. Поповић, Ж. Станојчић: Граматика српског језика
 Пижурица, Пешикан, Јерковић: Правопис српског језика
Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна култура, Истораија,
Филозофија

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

21

20

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула

По завршетку
теме ученик ће
бити у стању да:
 наведе одлике
правца,
представнике и
Упознавање са
њихова дела
основним одликама
правца,
 препозна модерне
представницима и
елементе у изразу
њиховим делима
и форми
књижевног дела
 анализира
одабрана дела,
износи запажања
и ставове
 наведе одлике
Упознавање ученика
праваца,
са одликама
представнике и
међуратне
њихова дела
књижевности,
 наведе
представницима и
манифесте,
делима
књижевне

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула



На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе /
учења, планом рада и
начинима оцењивања.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
 теоријска настава (60
часова)
Место реализације
наставе
 Теоријска настава се
реализује у учионици

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања

3.

4.

Језик

Култура изражавања

13

6

Систематизовање
знања из синтаксе

Оспособљавање
ученика да теоријска
знања из граматике и
правописа примењују
у усменом и писаном
изражавању

покрете и струје у
књижевности
између два
светска рата
 успостави
узајамни однос
књижевних дела и
времена у коме су
настала
 одабрана дела,
износи запажања
и ставове
 одреди
синтаксичке
јединице и
њихову
функцију
 одреди типове
независних и
зависних
реченица, типове
синтагми и
типове
напоредних
конструкција
 разуме појам
конгруенције
 познаје систем
глаголских
облика
износи став,
користи аргументе
и процењује опште
и сопствене
вредности у
усменом и писаном
изражавању

Подручје рада

Сва подручја рада

Образовни профил

Сви образовни профили(трогодишње школовање)

Предмет

Енглески језик

Разред

Трећа

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

74

/

/

/

74

Недељни

2

/

/

/

2

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора,разумевање
прочитаног текста,за кратко монолошко излагање и учествовање у дијалогу
на страном језику.Оспособљавање за писање краћих садржаја и разумавање
истих,учешће у размени краћих писаник порука.Оспособљавање зда
преводи, сажима и препричава садржај краћих писаних и усмених
текстова,да користи медије као изворе информација и развија критичко
мишљење у вези са њима.
Енглески језик за 3.разред средње школе,Катарина Ковачевић и Љиљана
Матић.Издавачка кућа ЗУНС Београд.
Струћни текстови- Збирке струћних текстова или самосталан одабир
наставника у складу са планом и програмом рада стручних предмета за
одређени образовни профил.
Српски језик и књићевност;стручни предмети

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Упознавање са појмовима везаним за
путовање;разликовање назива путовања
,превозних
средстава;понашање
на
аеродромо и царини;комуникација и
појмови везани за горе наведено.The
indefinite article-употреба неодређеног
члана у фразама и појединим изразима
Упознавање са британским обраѕовним
системом и начином рада истог;сазнања
о
Оксфорду
и
Кембриџу
као
најпознатијим
универзитетима.Граматика
Definite Article,Perfect Infinitive,Wishes
about past, present and future events.
Навођење неких од актуелних
проблема данашњице као и
њихово решење;Увођење нових
појмова по питању загађења и
решавање
проблема
пренасељености;ГраматикаPresent
Perfect
Continuous,
Conditional
sentences 1,2 ,type
Превод постављање и давање одговора на
питање

Уме да оствари комуникацију на
поменуту тему;зна да каже куда жели да
иде и како и какав смештај захтева и
тражи

Оквирни
број часова

Редни број
наставне

Наставна
тема/модул

1

Travelling
7
Round the
World

2

Education

5

3

Problems of 4
Today

4

A
professional
text

2

5

Generation
Gap

5

Уме да направи разлику међу да
образовна подручија;Зна да каже разлике
и сличност између њих.Зна да користи
граматичку структуру за исказивање
жеља у прошлости,будућности,
И садашњости.

Навођење неких од актуелних
проблема данашњице као и
њихово решење;Увођење нових
појмова по питању загађења и
решавање
проблема
пренасељености;ГраматикаPresent
Perfect
Continuous,
Conditional
sentences 1,2 ,type
Разуме једноставне такстове везане за
одређени
образовни
профил;познаје
основну стручну терминологију;зна да
постави питање и да одговор у вези своје
струке
Обрађивање
узрока
и
последица Уме да изнесе своје мишљење и
генерацијког јаза кроз низ граматичких коментаре користећи притом обрађене

Начин
остваривања Начин
принципа,циљева и исхода ученич
тема/модула

Усменим
вежбама,
дијалогом,групним
говорним
вежбама,вежбањимаиз
уџбеникапопуњавањем
вежбања из радне
свеске,провером
домаћих
задатака,додатним и
допунским радом.

Праћ
ангаж
редов
додат
часов
усмен
знања
задац
које
уџбен
задат
писме
писме
обрад
целин

6
7

The
First 3
Written task
Better
5
Eating
–
Beater
Health

8

Discoveries
and
Inventions

5

9

A
professional
text

2

10 Books,Films 3
And Music

11

A
professional
text

2

12

Memorable
Dates

6

јединица.Давање мишљења и отворена граматичке конструкције.
комуникација.Граматика Modal verbs,
Future with Going to ,Comparison,Verbs
DO and MAKE
Презентовање знања у писаној форми
Уме да репродукује и примени стечено
знање
Познавање
основних
животних
Уме да наброји воће и поврће;Уме
намирница, увођење нових врста поврћа
да прочита и разуме рецепт из
;упознавање са националном храном
кувара.Уз поменуте граматичке
појединих земаља и како јести на
области
пореди
придеве
и
несвакидашњим местима,Граматика The
изражава количину.
Gerund, Double Possesive,Quantitative
Pronouns and adjectives
Plural of nouns
Упознавање са знаменитим личностима Може да репродукује прочитано и да
из области науке.Увођење нових речи из расправља о научним чињеницама.С
области
науке
и
научне разумевањем
се
односи
према
чињенице.Представљање
принципа презентованим научним темама.
сунчевог система.Граматика Passive
voice, Future perfect
Превод;постављање и давање одговора на Разуме једноставне такстове везане за
питање
одређени
образовни
профил;познаје
основну стручну терминологију;зна да
постави питање и да одговор у вези своје
струке
Упознавање са британским издавацима Разуме
развој
британског
књига.Представљање историје филма и издаваштва,филма и музике,Репродукује
музике у Британији,Увођење сложеница научено у виду дискусије и разговора
уговор.ГраматикаConditional
Clauses користећи усвојене сложенице.
Compound Nouns
Превод,постављање и давање одговора Разуме једноставне такстове везане за
на питање
одређени
образовни
профил;познаје
основну стручну терминологију;зна да
постави питање и да одговор у вези своје
струке
Представљање неких од интересантних Уме да преприча описане догађаје
експедиција и изазова.Упознавање са користећи нову граматичку структуру
удаљеним местима на земљи.Опис првих

13

Heritage
and Culture

14

The Second 3
Written task
A
2
professional
text

15

7

Подручје рада

научних похода на месец,.Граматика
Participles and Indirect Speech
Представљање
културно
значајних
грађевина како наших манастира тако и
значајних
музеја
и
река
у
Европи.ГраматикаRelative
ClausesDefining and Non
Презентовање знања у писаној форми

Moже да разуме значај
културних
грађевина и води разговор на поменуту
тему.

Уме да репродукује и примени стечено
знање
Превод,постављање и давање одговора Разуме једноставне такстове везане за
на питање
одређени
образовни
профил;познаје
основну стручну терминологију;зна да
постави питање и да одговор у вези своје
струке

Предмет

Геологија,рударство и металургија
Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији и рудар у
пдземној експлоатацији
Физичко васпитање

Разред

Трећи

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

4

/

60

/

64

Образовни профил

Недељни

2

Општи циљ
Циљеви предмета

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним
моторичким
активностима, у повезаности са осталим васпитно

и

систематским

–

образовним

подручјима, допринесе
интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афективном,
моторичком), развоју
моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких
умења, навика
и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима
живота и рада.

Посебни циљ физичког васпитања су:
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела
(превенција
постуралних поремећаја);
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања
неопходних
самостални рад на њима;
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово
усвајање;
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у
основној
школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан
интерес;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког
васпитања
дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање
позитивних психо-социјалних образаца понашања;
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у
свакодневним условима живота и рада.
Садржаји програма усмерени су на:
- развијање физичких способности
- спортско - техничко образовање
- повезивање физичког васпитања са животом и радом.
Циљ наставе приграма по избору ученика - изабрани спорт јесте да
ученици
задовоље своја интересовања и потребе за
стицањем знања,
способности за бављење
спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да
стечена знања

примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и
учешћем на
такмичењима);
Задаци наставе програма по избору ученика – изабрани спорт јесу:
- стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање неопходних
знања из
изабраног спорта (принципи, технике, начин вежбања – тренирања,
стицање основних и
продубљених тактичких знања);
- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности
према
учесницима у такмичењу;
- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и
њихово
подстицање да се баве спортом.
Ученици се на основу својих способности и интереса опредељују за
један спорт у
коме се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током
целе школске
године. То могу да буду предложене спортске гране и други спортови за к
оје ученици
покажу интерес.
Да би се избор остварио, свака школаје дужна да обезбеди просторне и друге
услове
за реализацију бар четири спорта.
На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог
стручног већа
наставника физичког васпитања , утврђује спортове за који ученици те
школе могу да се
определе.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

/

Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање
конкретних стручних послова, који захтевају одређене положаје тела,
покрете и кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус
кичменог стуба и статус стопала). Како би се избегли ови негативни утицаји,

наставници стручних предмета и професори физичког васпитања дефинишу
могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се
посебни садржаји, којима се обезбеђујен превенција.

Наставна
тема/модул

Здравствена
култура и
Физичка
активност,
Као основа
за
реализовање
постављених
циљева и
исхода.
-Развој
моторичких
и
функционал
них
способности

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

-

Биологија
Физика
Екологија
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модул
а

Оквирни
број
часова по
темама
Тестирање
и провера
савладанос
ти
стандарда
из основне
школе (6
часова)
Теоријски
х часова (2
у првом и

•
Унапређива
ње и
очување
здравља;
• Утицај на
правилно
држање тела
(превенција
постуралних
поремећаја);
•Развој и
усавршавањ
е
моторичких
способности
и теоријских

• Препозна
везе између
физичке
активности
и здравља;
• Објасни
карактерис
тике
положаја
тела,
покрета и
кретања у
професији
за коју се
школује и
уочи оне,
које могу

Начин остваривања принципа,циљева и исхода тема/модула

-На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања;
-Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које
вежбе позитиво утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристи
њихове професије, а које негативно утичу на здравље;
-Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више
оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од остал
ученика. Због тога је физичко васпиатање, у овим школама, значајно за активна
опоравк ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа стати
једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од вели
значаја за укупним бављењем физичким вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
- теоријска настава
- мерење и тестирање
- практична настава
Подела одељења на групе

човека, Као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода.
 Вежбе
снаге без
и са
малим
теговима
(до 4 кг.);
 Трчање на
60 м и 100
м;
 Трчање на
800 м
ученице и
1000 м
ученици;
 Вежбе
растезања
(број
понављањ
аи
издржај у
крајњем
положају)
,
 Полигони
спретност
ии
окретност
ии
спортске
игре;
 Аеробик;

2 у другом
полугодиш
ту).
Атлетика
(12 часова)
Гимнастик
а: вежбе на
справама и
тлу (12)
часова.
Спортска
игра: по
избору
школе(12
часова)
- Физичка
активност,
односно
спортска
активност:
у складу са
могућност
има школе
а по
избору
ученика
(10
часова).
- Пливање
(10
часова).
- Провера
знања и
вештина (4
часа).

знања
неопходних
за
самостални
рад на њима;
•Стицање
моторичких
умења
(вештина) и
теоријских
знања
неопходних
за њихово
усвајање;
•
Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностим
а;
•
Формирање
позитивног
психосоција
лних
образаца
понашања;
• Примена
стечених
умења,
знања и
навика у
свакодневни
м условима
живота и
рада;
•Естетско

имати
негативан
утицај на
његов раст,
развој;
• Одабере и
изведе
вежбе
обликовањ
а и вежбе
из
корективне
гимнастике
, које ће
превентивн
о утицати
на могуће
негативне
утицаје
услед рада
у одабраној
професији;
•Именује
моторичке
способност
и које
треба
развијати,
Као и
основна
средства и
методе за
њихов
развој;
•Примени
адекватна
средства
(изводи

Одељење се не дели приликом реализације;
Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске
јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из коректи
гимнастике, пориступ је индивидуалан.
Место реализације наставе
- Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са
практичном наставом;
- Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски
отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
- Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потр
прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на крају школске године – један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - један
- за спорт по избору ученика – два;
- за повезивање физичког васпитања са животом и радом – један.
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортскотехничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика
рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог стручн
већа наставника физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редосл
обраде појединих садржаја програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу
се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са д
одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.
У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике
одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за физичк
фаспитање дозвољена је истовремена реализација часа
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току
читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања ефека
у физичкимом васпитању – стандарди за оцењивање физичких способности учен
постигнућа у спортским играма

-Усвајање
знања,
умења и
вештина из
спортских
грана и
дисциплина
као основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода;
РИТМИЧК
А
ГИМНАСТ
ИКА И
НАРОДНИ
ПЛЕСОВИ
Савладавање
основних
вежби:
докорак,“,
мењајући
корак
галопом у
свим
правцима,
полкин
корак,
далеко
високи скок,
„маказице;
Систематска
обрада
естетског

изражавање
покретом и
доживљавањ
е естетских
вредности
покрета и
кретања;
• Усвајање
етичких
вредности и
подстицање
вољних
особина
ученика;
•Повезивање
моторичких
задатака у
целине;
• Увођење
ученика у
организован
и систем
припрема за
школска
такмичења,
игре,
сусрете и
манифестац
ије;
• Развијање
елемената
ритма у
препознавањ
у целина:
рад-одмор;
напрезањерелаксација;
убрзање-

вежбе) за
развој и
усавршава
ње
моторички
х
способност
и из: вежби
обликовањ
а, атлетике,
гимнастике
, пливања и
спортских
игара за
развој:
снаге,
брзине,
издржљиво
сти,
гипкости,
спретности
и
окретности
;
• Кратко
опише
основне
карактерис
тике и
правила
атлетике,
гимнастике
и спортске
гране дисциплин
а које се
уче;
•Демонстр

Минимални образовни захтеви (провера)
Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м
за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање кугле – на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у
упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и
двовисинског разбоја.
Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира
справе на којима ће се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из програма спортских такмичења и учешће на
вишим нивоима школских такмичења.
Оквирни број часова по темама
- Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова)
- Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).
- Атлетика (12 часова)
- Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.
- Спортска игра: по избору школе(12 часова)
- Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе
а по избору ученика (10 часова).
- Пливање (10 часова).
- Провера знања и вештина (4 часа).

Школскотакмичење(одељење,школа),активнаставникафизичкогваспитањабираспра
ојимаћесеученицитакмичити.
Занапреднијеученике:
саставиизсистемашколскихспортскихтакмичењаиучешћанавишимнивоимашколскихт
ења.

Препорука: уколикојемогућеорганизоватинаставупливања(посебнообукенеплив

покрета тела
у месту и у
кретању без
реквизита и
са
реквизитима,
користећи
при томе
различиту
динамику,
ритам и
темпо,
- Примена
савладане
технике
естетског
покрета и
кретања у
кратким
саставима.
- Треба
савладати
најмање пет
народних
плесова.
- Припрема
за
такмичење и
приредбе и
учешће на
њима.

•
Спортска
игра (по
избору);
Понављање
и
учвршћивањ

успоравање;
• Избор
спортских
грана,
Спортскорекреативни
х или других
кретних
активности
трајног
опредељења
као за
њихово
свакодневно
упражњавањ
е;

ира
технику
дисциплин
а из
атлетике и
гимнастике
(вежби на
справама и
тлу) које поседује
вештину,
технику и
тактику
спортске
игре као и
вежбе из
осталих
програмом
предвиђени
х садржаја
•
Детаљније
опише
правила
спортске
гране за
коју
показује
посебан
интерес - за
коју школа
има услове;
•Објасни
због којих
је
карактерис
тика
физичког

е раније
обучаваних
елемената
игре.
-Даље
проширивањ
еи
продубљава
ње
техничкотактичке
припремљен
ости ученика
у складу са
изборним
програмом
за дату игру.
На основу
претходних
умења у
техници и
тактици
наставник
планира
конкретне
садржаје из
спортске
игре.
Учествовање
на
такмичењим
а на нивоу
одељења,
школе и
међушколск
их
такмичења.
-РУКОМЕТ

васпитања
важно, да
активно
учествује у
процесу
наставе и
да
самостално
спроводи
одређен
програм
физичке и
спортске
активности
;
• Жели да
се бави
физичким,
односно
спортским
активности
ма, пошто
сагледава
(детектује)
позитивне
карактерис
тике
физичке и
спортске
активности
- њихове
позитивне
утицаје на
здравље,
дружење и
добро
расположе
ње

Увежбавати
основне
техничке
елементе
који су
предвиђени
програмским
сад.жајима
за основну
школу.
- Покривање
и откривање
играча,
одузимање
лопте,
ометање
противника.
Општи
принципи
постављања
играчау
одбрани и
нападу.
Напад са
једним и два
играча и
напад
против
зонске
одбране.
Зонска
одбрана и
напад
„човек на
човека“.
Уигравање
кроз

•Сагледа
негативне
утицаје
савременог
начина
живота
(пушење,
дрога,
насиље,
деликвентн
о
понашање)
и буде
свестан да
је
физичким,
односно
спортским
активности
ма могуће
предупреди
ти
негативне
утицаје;
•Комуници
ра путем
физичких
односно
спортских
активности
са својим
друговима
и ужива у
дружењу и
контактима
;
• Доводи у
везу

тренажни
процес.
- Правила
игре.
Учествовање
на
разредним,
школским и
међусколски
м
такмичењим
а.
-ФУДБАЛ
Увежбавати
основне
техничке
елементе
који су
предвиђени
програмским
сад.жајима
за основну
школу.
- Покривање
и откривање
играча,
одузимање
лопте и
ометање
противника.
Општи
принципи
постављања
играча у
нападу и
одбрани.

свакодневн
и живот и
способност
за уцење и
практичан
рад са
физичким,
односно
спортским
активности
ма и
правилном
исхраном;
•Самосталн
о бира
физичку,
односно
спортску
активност
и изводи је
у
окружењу
у коме
живи;
•Објасни да
покрет и
кретање,
без обзира
на то којој
врсти
физичке,
односно
спортске
активности
припада,
има своју
естетску
компонент

Разне
варијанте
напада и
одбране.
Уигравање
кроз
тренажни
процес.
- Правила
малог
фудбала.
Учествовање
на разним
школским и
међушколск
им
такмичељим
а
КОШАРКА
Увежбавати
основне
техничке
елементе
који су
предвиђени
програмским
сад.жајима
за основну
школу
- Техника
кошарке.
Шутирање
на кош из
места и
кретања,

у (лепота
извођења,
лепота
доживљаја)
;
•Ужива у
извођењу
покрета и
кретања;
• Наводи
основне
олимпијске
принципе и
примењује
их на
школским
спортским
такмичењи
ма и у
слободном
времену;
•Препозна
нетолерант
но
понашање
својих
другова и
реагује на
њега, шири
дух
пријатељст
ва, истрајан
је у буде
својим
активности
ма.
•Се
правилно

шут са
једном или
обема
рукама, са
разних
одстојања од
коша.
Постављање
и кретање
играча у
нападу и
одбрани.
Одбрана
„зоном“ и
„човек на
човека“.
Напад
против ових
врста
одбрана.
Контранапад
у
разним
варијантама
и принцип
блока.
- Правила
игре и
суђење.
Учествовање
на
разредним и
школским
такмичењим
а.
-ОДБОЈКА
-

односи
према
окружењу
у коме
вежба,
рекреира се
и бави се
спортом,
што
преноси у
свакодневн
и живот;
•Учествује
на
школском
такмичењу
и у систему
школских
спортских
такмичења.

Увежбавати
основне
техничке
елементе
који су
предвиђени
програмским
сад.жајима
за основну
школу
- Техника
одбојке.
Игра са
повученим и
истуреним
центром.
Смечирање и
његова
блокада.
Уигравање
кроз
тренажни
процес.
- Правила
игре и
суђења.
Учествовање
на
одељенским
, разредним
и
међушколск
им
такмичењим
а.
ПЛИВАЊЕ

Упознавање
и примена
основних
сигурносних
мера у
пливању;
- Усвајање
две технике
пливања (по
склоностима
и избору
ученика).
Вежбање
ради
постизања
бољих
резултата.
Скок на
старту и
окрети.
Учествовање
на
одељенским
, разредним
и
међушколск
им
такмичењим
а.
БОРИЛАЧ
КЕ
ВЕШТИНЕ
- Избор
борилачке
вештине

која се
изучава на
матичним
факултетима
спорта и
физичког
васпитања, и
која је у
програму
Школских
спортских
такмичења.
Наставник у
складу са
могућностим
а школе и
интересовањ
има ученика
предлаже
наставни
програм
-КЛИЗАЊЕ
И
СКИЈАЊЕ
Програмски
задаци из
клизања и
скијања
обухватају
савладавање
основне
технике
и
упознавање
са
правилима
такмичења.

Наставник
предлаже
наставни
програм,
који се
заснива на
програму
клизања и
предмета
скијање на
матичним
факултетима
•Препорука:
Физичка,
односно
спортска
активност: у
складу са
могућностим
а школе.

Подручје рада

Предмет

Геологија, рударство и металургија
Рудар у подземној експлоатацији и руковалац механизацијиом у
површинској експлоатацији
Математика

Разред

трећи

Образовни профил

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

64

-

-

-

64

Недељни

2

-

-

-

2

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Стицање математичких знања и умећа неопходних за разумевање
законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном
животу, као и успешно настављање образовања.
Развијање менталних способности ученика, позитивних особина
личности и научни поглед на свет.
Математика за трећи разред средње школе,збирка решених
задатака В.Богославов
Примена основних знања у свим предметима где се врши било
какво прорачунавање, примена систематичности у раду.

2.

Тригонометријске
функције

Аналитичка
геометрија у равни

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна
тема/модул

27

24

Циљеви теме/модула

Стицање основних
знања из
тригонометрије

Стицање основних
знања из аналитичке
геометрије,
повезивање знања из
алгебре у геометрији

Исходи теме/модула

Зна да реши
правоугли троугао,
зна вредности
тригонометријских
функција
карактеристичних
углова, зна да
израчуна вредност
триг.функција ма ког
угла свођењем на
оштар угао, зна
основне
тригонометријске
идентитете и
користити их у
задацима, примењује
адиционе формуле у
једноставнијим
задацима
Израчунаватрастојање
тачака, површину
троугла у
координатном
систему, зна да
напише једначину
праве кроз једну и две
тачке, препознаје
једначине
кружнице,елипсе,
хиперболе и параболе
и уме да их скицира у
координатном

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Примена систематичности
у раду развијене кроз ову
тему

Примена систематичности
у раду развијене кроз ову
тему

Начин праћења и
вредновања ученички
постигнућа

Праћење активности
ученика и истицање
позитивних примера,
вредновање ефикасност
редовним проверама у
виду контролних и
писмених задатака, рад
задатака пред таблом,
задавање проблема и
награђивање најбољих
решења.

систему

3.

Низови

13

Стицање основних
знања из низова

Зна да нађе граничну
вредност низа,
препознаје
аритметички и
геометријски низ и
одрежује њихов
општи члан на основу
познатих података

Повезивањем са
конкретним задацима из
истородних предмета

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАР У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У
ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
ОСНОВИ ГЕОЛОГИЈЕ

Предмет
Разред

I РАЗРЕД

Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
2

1

74 + 37

Недељни

2

1

74 + 37

Фонд часова

Циљеви предмета

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Циљ предмета је да ученици стекну основна знања о геолошким
збивањима у Замљиној кори и Земљи као целини, минералима и стенама,
развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена знања
примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и прирпемају се за
даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и
еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима
рударске струке.

УВОД

1.

2.

3.

4.

2

ПЛАНЕТАРНА
ГЕОЛОГИЈА

САСТАВ
ЗЕМЉЕ

И

МАГМАТИЗАМ
ЗЕМЉЕ

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

2

ГРАБА
6

8

Циљеви
теме/модула
Предмет
и
садржај
основа
геологије.
Предмет проучавања и
место
геологије
у
привреди, посебно у
рударству
Упознавања
сунчевог
система,(јединство
еволуције, састава и
грађе).
Хипотеза о постанку
Сунчевог система и
Земље.
Упзнавање
физичких
својстава Земље (геоид,
густина и притисак,
гравитација,
магнетизам, геотермски
ступањ, агрегатно стање
и даскотинуитети у
литосфери). Хемијски
састав Земље.
Модели грађе Земље
(геосфере,
континентална
и
океанска кора).
Интрузивни магматизам
–
плутонизам
(плутонити
крупних
размера,
пукотинскораседне
интрузије,
међуслојне интрузије).
Ефузивни магматизам –
вулканизам (постанак,
изглед и класификација
вулкана,
продукти

Исходи
теме/модула

Програм
овог
предмета
обухвата
садржаје
потребне за
све профиле
за подручје
рада
рударство.
Стицањем
основних
знања из ове
области
ученици
могу боље
разумети и
савладати
стручне
предмете,
као и да та
знања
практично
примене у
пракси

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Комбинацијом
различитих
облика
наставног рада и врсте
настава,
дидактички
модели.

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и
пројеката.

вулканских активности,
поствулканске појаве,
вулканске области света
и Србије).
Магматски процеси и
орудњења.

5.

ТЕКТОНИКА

6.

СЕИЗМОЛОГИЈА

7.

8.

9.

10

4

МЕТАМОРФИЗАМ
2

ЕГЗОДИНАМИКА
ЛИТОСФЕРА

И

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ
ЛИТОСФЕРЕ –
СТРАТИОГРАФИЈА

10.

МИНЕРАЛОГИЈА

11.

ПЕТРОГРАФИЈА

Подручје рада

10

8
10

10

Врсте
тектонских
покрета и структура у
литосфери
глиосинклинале
и
платфор
Сеизмологија
у
истраживањима
литосфере
и
минералних сировина.

Фактори
преображаја
минерала и стена у
литосфери.
Типови метаморфизма и
средине појављивања.
Основни
појмови
егзодинамике (услови и
узроци деловања).
Појам
и
значај
изучавања
историјске
геологије.
Пајам
и
значај
проучавања минерала
Појам
и
значај
изучавања стена.
Постанак
и
класификација стена.

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР, РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС, РУДАР У
ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У
ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Предмет

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

Разред

II РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Годишњи

74

37

111

Недељни

2

1

3

Циљеви предмета

Настава у
блоку

Укупно

Циљ предмета је да се ученици оспособе да користе технички цртеж, као и
да овладају читањем планова, пројектованих идеја и конструктивних
решења, да их разумеју и правилно примењују у реализацији послова и
задатака у оквиру одабраног образовног профила, развијају свест о
сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у
свакодневном животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље
образовање.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Практична
настава

НАЦРНА ГЕОМЕТРИЈА

2

ОПШТЕ
НАПОМЕНЕ
ОФОРМЉЕЊЕ
ЦРТЕЖА

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1

Наставна тема/модул

6

4

УВОД

1

5

ТРАНСФОРМАЦИЈА

4

6

РОТАЦИЈА

6

7

ПОЛОЖАЈНИ
ЗАДАЦИ

4

ЦРТАЊЕ ПРЕЛАЗА
ЦРТАЊЕ КРИВИХ
ЛИНИЈА
ПРИКАЗ ИВАЊЕ
ПРЕДМЕТА
ОРТОГОНАЛНИМ
ПРОЈИЦИРАЊЕМ
ПРЕСЕЦИ,
СПЕЦИЈАЛНИ
ПОГЛЕДИ, ДЕТАЉИ
И ЊИХОВА
УПОТРЕБА ПРИ
ПРИКАЗИВАЊУ
ОБЈЕКАТА, ВРСТА
И УПОТРЕБА
ШРАФУРА

Оспособљавање
ученика да прикажу
просторне облике
цртежом;
Оспособљавање
ученика за употребу и
руковање савременим
материјалом и
прибором за техничко
цртање;
Савлађивање елемената
и правила техничког
изражавања цртежом у
одређеним размерама;
Овладавање методама
и техникама графичког
приказивања као и
развијање
систематичности,
прецизности, тачности,
уредности и
одговорности у раду.

Подстицање за даљи
стручни развој и
усавршавање у складу
са индивидуалним
способностима и
потребама друштва;
Развијање
систематичности,
прецизности, смисла и
одговорности за
тимски рад;
Развијање способност
за решавање проблема
и нових ситуација у
процесу рада и
свакодневног живота.
Оспособљавање за
примену савремених
компјутерских алата за
цртање;

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученички
постигнућа

4

ТЕХНИЧКО ПИСМО

ЗАДАЦИ

Исходи теме/модула

2

3

МЕТРИЧКИ

Циљеви теме/модула

4
4
4
4

4

Комбинацијом различитих
облика наставног рада и
врсте настава ,дидактички
модели, У току
реализације програма
нацртне геометрије, а због
тешкоћа које настају око
разумевања градива,
неопходно је користити
просторне моделе: модел
ортогоналног триједра
равни, модел тела и др.
Ученике треба оспособити
да замишљене
тродимензионалне облике
графички приказују
цртежима.

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и пројек

УПРОШЋЕНО
ПРИКАЗИВАЊЕ
НЕКИХ
СТАНДАРДНИХ
ОБЛИКА И
МАШИНСКИХ

6

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР, РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС, РУДАР У
ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У
ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Предмет

ОСНОВЕ МАШИНСТВА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Разред

II РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

70

70

Недељни

2

2

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Циљ програма овог предмета је да ученици упознају принципе рада машина
и уређаја и да се оспособе да их користе и практично примењују у обављању
послова и задатака одабраних занимања, развијају свест о сопственим
знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.
Војислав Ђуревац, Драгољуб Јанеш
Основе Машинства и електротехнике

ФИЗИКА

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна
тема/модул

1

ТЕРМОДИНАМИКА

10

2

ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА

10

3

МОТОРИ СУС

16

4

ПРОИЗВОДЊА И
ПРЕНОС ЕЛЕКТРИНЕ
ЕНЕРГИЈЕ

5

5

ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ

5

6

ЕЛЕКТРИЧНЕ
МАШИНЕ СА
ПОКРЕТАЊЕМ

22

7

ЗАШТИТА ОД
НЕДОЗВОЉЕНОГ
НАПОНА ДОДИРА

2

Циљеви теме/модула

задатак
термодинамике
(појам радног тела,
идеалног гаса,
термичке величине
стања)
својства флуида и
њихова примена у
машинству
Упознавање са
теоретским и
практичним
принципом рада СУС
мотора и њихова
примена у рударству
производња и пренос
електричне енергије и
њихов значај
врсте и улога
електричних
инсталација у
рударству
упознавање машина
са покретањем
једносмерне струје и
наизменичне струје и
њихови принципи
рада
заштита уземљењем,
нуловањем и малим

Исходи теме/модула

ученицима треба
указивати и на везу са
предметима које ће тек
изучавати водећи
рачуна о образовном
профилу у коме се
програм реализује. На
тај начин знања,
ставови, вредности и
вештине стечене у
оквиру наставе овог
предмета добијају
шири смисао и
доприносе
остваривању општих
образовних и
васпитних циљева,
посебно оних који се
односе на
унапређивање
когнитивног,
емоционалног и
социјалног развоја
ученика.
Савлађивањем
садржаја програма овог
предмета ученици се
оспособљавају за
правилно руковање и

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученички
постигнућа

Комбинацијом
различитих облика
наставног рада и врсте
настава ,дидактички
модели,
програма је неопходно
реализовати
савременим наставним
методама и
средствима. У оквиру
сваке програмске
целине, ученике треба
оспособљавати за:
самостално
проналажење,
систематизовање и
коришћење
информација из
различитих извора
(стручна литература,
интернет, часописи,
уџбеници); визуелно
опажање, поређење и
успостављање веза
између различитих
садржаја

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и пројека

напоном

одржавање механичких
и електричних уређаја
уз неопходне мере
заштите.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАР У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
РУДАРСКИ РАДОВИ У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Предмет
Разред

II разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

3

105

Недељни

3

105

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Циљ програма овог предмета је да ученици стекну знања о процесу
експлоатације лежишта минералних сировина, развијају свест о сопственим
знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима
рударске струке

Корелација са другим
предметима

Наставна тема/модул

1.

ОПШТИ РУДАРСКИ
РАДОВИ

2.

РУДАРСКИ
РАДОВИ
НА ПОДГРАБИВАЊУ

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

15

12

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Карактеристике
технолошког
процеса
експлоатације
минералних сировина.
Начин,
поступци
и
могућности
примене
експлоатације. Опште
карактеристике примене
површинског
начина
експлоатације.
Подземни
начин
експлоатације.
Карактеристике
и
примена подземне –
јамске експлоатације.
Основни појмови о
заштити и безбедности
при раду. Одржавање
јамских
просторија.
Јамски
притисак.
Подграда и материјал за
подграђивање.
Врсте
подручја. Подграђивање

Садржаји
програма
овог
предмета
омогућавају
стицање знања о
процесу
експлоатације
лежишта
минералних
сировина
и
овладавање
принцинима
за
примену разних
начина
и
технологије
експлоатације.
Концепција
програма захтева
да
се
при

Комбинацијом
различитих
облика наставног рада и врсте
настава, дидактички модели.
Садржаје
програма
је
неопходно
реализовати
савременим
наставним
методама и средствима. У
оквиру сваке програмске
целине,
ученике
треба
оспособљавати
за:
самостално
проналажење,
систематизовање
и
коришћење информација из
различитих извора (стручна
литература,
интернет,
часописи,
уџбеници);
визуелно опажање, поређење
и успостављање веза између
различитих садржаја (нпр.

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Усмена и писмена провера
знања, тестирање, израда
презентација и пројеката.На
тај начин знања, ставови,
вредности
и
вештине
стечене у оквиру наставе
овог предмета добијају
шири смисао и доприносе
остваривању
општих
образовних и васпитних
циљева, посебно оних који
се односе на унапређивање
когнитивног, емоционалног
и
социјалног
развоја
ученика.

хоризонталних, косих и
вертикалних просторија.
Подграђивање откопних
просторија.

3.

РУДАРСКИ
РАДОВИ
НА БУШЕЊУ

15

4.

РУДАРСКИ
РАДОВИ
НА МИНИРАЊУ

25

5.

РУДАРСКИ
РАДОВИ
НА УТОВАРУ

7

6.

РУДАРСКИ
РАДОВИ
НА ТРАНСПОРТУ

12

Дефиниција, начини и
примена
бушења.
Ударно
бушење.
Ротационо
бушење.
Комбиновани поступци.
Остали
поступци
бушења. Машине, алат и
прибор
за
бушење.
Избор и одржавање
опреме
за
бушење.
Избор пречника, врсте и
распоред бушотина –
геометрија бушења
Упознавање основних
појмова о експлозивним
средствима и начинима
минирања
Основни појмови о
утовару.
Начини
и
поступци
утовара.
Ручни
утовар.
Полумеханизовани
утовар.
Машине
за
утовар.

Основни појмови о
транспорту. Врсте и
начин
транспорта.
Транспортна средства.
Ручни
транспорт.
Полумеханизовани
транспорт.
Механизовани
транспорт.
Континуирани
и
дисконтинуирани
транспорт
и
транспортери.

остваривању
појединих
тематских целина
повезују
теоријски
и
практични
садржаји
више
рударских
дисциплина.
У поглављу које
обрађује
проблематику
рударских
истражних
радова
треба
посебно истаћи
значај
избора
врсте
рада
у
односу на задатак
истраживања
и
фазу
истраживања.
У
поглављу израда
јамских
просторија
и
методе
експлоатације
минералних
сировина треба
обрадити
поступке
реализације
појединих врста
рударских радова
у мери која треба
да
обезбеди
познавање услова

повезивање
садржаја
предмета са свакодневним
искуством,
садржајима
других предмета и др.);
тимски рад; самопроцену;
презентацију својих радова и
групних пројеката и ефикасну
визуелну, вербалну и писану
комуникацију.

7.

8.

ПОМОЋНИ РУДАРСКИ
РАДОВИ

РУДАРСКИ
РАДОВИ
НА ДОБИЈАЊУ БЕЗ
ПРИМЕНЕ
ЕКСПЛОЗИВА

14

5

Проветравање јамских
просторија.
Одводњавање јамских
просторија.
Карактеристике
и
примена
рударских
радова на добијању без
примене
експлозива.
Засецање и подсецање.
Глодање или резање.

за
рад.
При
обради појединих
метода
откопавања треба
нагласити
основне
принципе
и
карактеристике.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАР У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Предмет
Разред

ДРУГИ

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

2

70

Недељни

2

70

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

наставе овог предмета је да ученици стекну основна знања о машинама које
се примењују у подаемној експлоатацији развијају свест о сопственим
знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.
Циљ

Циљеви предмета

Вежбе

Корелација са другим
предметима

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима
рударске струке

2.

3.

4.

5.

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

МАШИНЕ
ЗА
ДОБИЈАЊЕ РУДЕ БЕЗ
ЕКСПЛОЗИВА

МАШИНЕ ЗА ИЗРАДУ
МИНСКИХ
БУШОТИНА

МАШИНЕ ЗА УТОВАР

МАШИНЕ
ТРАНСПОРТ

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна тема/модул

6

18

18

10

ЗА
18

Циљеви
теме/модула
Упознавање
са
историјским
развојем
рударских
машина.
Утицај
машина
на
човека, производњу и
сигурност
рада.
Енергија
за
погон
рударских
машина.
Погонски
мотори.
Основна подела машина
и уређаја у подземној
експлоатацији.
Упзнавање са машинама
за добијање руде без
употребе
експлозива.
Руковање и одржавање
машине.
Упознавање машина за
израду
минских
бушотина.
Врсте
машина за бушење.
Принцип на коме се
заснива
конструкција
машина за бушење
Подела
машина.
Пнеуматске
утоварачице с лопатом.
Дизел
утоварнотранспортне
машине.
Утоварачице
на
електрични
погон.
Остале
конструкције
машина
за
утовар.
Руковање и одржавање
утоварних машина
Подела
машина.
Колосек.
Вагонети.
Локомотиве.

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Усмена и писмена провера

знања, тестирање, израда

презентација и пројеката
Комбинацијом
Програм
овог предмета је
конципиран тако
да
ученици
детаљно упознају
конструкције
и
рад машина и
уређаја
у
подземној
експлоатацији с
обзиром на то да
се
ученици
оспособљавају и
за
обављање
послова
руковаоца
механизацијом у
подземној
експлоатацији.

различитих

облика наставног рада и врсте
настава, дидактички модели.
Садржаје

програма

неопходно

је

реализовати

савременим

наставним

методама и средствима. У
оквиру

сваке

целине,

програмске

ученике

оспособљавати
самостално

треба
за:

проналажење,

систематизовање

и

коришћење информација из
различитих извора.

Праћење

напредовања

ученика се одвија на сваком

часу, свака активност је

добра прилика за процену
напредовања
повратне

давање

информације,

а

ученика

се

складу

са

оцењивање
одвија

и

у

Правилником о оцењивању
Ученике

треба

оспособљавати

и

охрабривати да процењују
сопствени

напредак

остваривању

у

задатака

предмета, као и напредак
других

ученика

уз

одговарајућу
аргументацију.
Место

извођења

Транспортне
траке.
Грабуљасти
транспортери.
Јамски
камиони.
Витлози.
Спознице и успињаче.
Жичаре. Пуништа и
празништа
вагонета.
Руковање и одржавање
транспортних машина.

наставе:
изводити

теоријске
у

одговарајућим
средствима.

часове

кабинету

са

наставним

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАР У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Предмет

РУДАРСКИ РАДОВИ У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Разред

III РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

64 часа годишње

64 часа годишње

Недељни

2 часа недељно

2 часа недељно

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Циљ програма овог предмета је да ученици стекну знања о процесу експлоатације лежишта
минералних сировина, развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена
знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље
образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима са рударске групе
и практичном наставом.

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

1.

РУДАРСКЕ
ПРОСТОРИЈЕ

12

2.

РАДНА СРЕДИНА

5

3.

ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

5

4.

ИЗРАДА ЈАМСКИХ
ПРОСТОРИЈА ПОД
НОРМАЛНИМ
УСЛОВИМА

20

5.

ИЗРАДА ЈАМСКИХ
ПРОСТОРИЈА У
СПЕЦИЈАЛНИМ
УСЛОВИМА

15

6.

ОРГАНИЗАЦИЈА И
ПЛАНИРАЊЕ

7

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Дефиниција, намена и
врсте
подземних
рудничких просторија.
Класификација јамских
просторија
према
намени.
Упознавање
радне
средине. Особине радне
средине од значаја за
израду
просторија.
Кохезија,
структура,
текстура. Физичка и
механичка својства од
значаја за рударске
радове.
Облик
и
величина
јамских
просторија.
Фактори који утичу на
одређивање димензија,
величине и облика.
Упознавање
са
методаме
израде
јамских просторија под
нормалним условима
Услови за примену
специјалних
метода
израде
просторија.
Методе
израде
и
могућности примене.
Упознавање технолошке
и радног циклуса. Радне
операције, захвати и
поступци. Организација
рада.
Норме
и
нормирање послова.

Садржаји
програма
овог
предмета
омогућавају
стицање знања о
процесу
експлоатације
лежишта
минералних
сировина
и
овладавање
принцинима
за
примену разних
начина
и
технологије
експлоатације.
Концепција
програма захтева
да
се
при
остваривању
појединих
тематских целина
повезују
теоријски
и
практични
садржаји
више
рударских
дисциплина.

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Комбинацијом
различитих

облика Усмена и писмена
наставног рада и врсте провера знања,
тестирање, израда
натава,
дидактички презентација и
пројеката.
модели.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАР У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Предмет

III РАЗРЕД

Разред
Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

96
чаеова
годишње

96
годишње

Недељни

3 часа недељно

3 часа недељно

чаеова

Циљ наставе овог предмета је да ученици стекну основна знања о машинама које се
примењују у подаемној експлоатацији развијају свест о сопственим знањима и
способностима да стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и
прирпемају се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса
и еколошке равнотеже.

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Наставна тема/модул

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима са рударске групе
и практичном наставом.

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим
предметима

1.

ИЗВОЗНА
ПОСТРОЈЕЊА

25

Циљеви
теме/модула
Намена
и
састав
извозног
постројења.
Извозне машине

Исходи
теме/модула

Програм
предмета

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

овог Комбинацијом
је различитих

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Усмена и писмена
облика провера знања,

2.

ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРОВЕТРАВАЊЕ

20

3.

ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ

20

4.

МАШИНЕ ЗА
УСИТЊАВАЊЕ

12

5.

ОСТАЛА ПОМОЋНА
МЕХАНИЗАЦИЈА

19

конципиран тако наставног рада и врсте тестирање, израда
да
ученици натава,
дидактички презентација и
детаљно упознају
модели.
пројеката.
конструкције
и
рад машина и
уређаја
у
подземној
експлоатацији с
обзиром на то да
се
ученици
оспособљавају
и
Компресорска
обављање
постројења. Намена и за
састав.
Руковање
и послова
одржавање
руковаоца
компресорских
механизацијом у
постројења.
подземној
експлоатацији.
Основни појмови о
проветравању.
Састав
ваздуха.
Начин
проветравања
Основни појмови о
одводњавању.
Постројења
за
одводњавање. Пумпе
Намена
и
састав
постројења
за
уситњавање

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУДАР У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Предмет
Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Циљеви предмета

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
III РАЗРЕД

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

512
часова
годишње
16
часова
недељно

60 часова наставе
у блоку

512
годишње
16
недељно

часова
часова

Циљ програма овог предмета је да ученици стекну основна знања о рударским
нроцесима као и да се ирофесионално оспособе за њихову практичну примену развијају
свест о сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају одговоран однос
за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима рударске струке.

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

1.

КОПАЊЕ

42

2.

БУШЕЊЕ МИНСКИХ
БУШОТИНА

70

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

УТОВАР ИСКОПИНЕ

ТРАНСПОРТ

МИНИРАЊЕ

ПОДГРАБИВАЊЕ

ЗАПУЊАВАЊЕ
ОТКОПНИХ
ПРОСТОРА

РУКОВАЊЕ
ПУМПАМА НА
ОДВОДЊАВАЊУ

РУКОВАЊЕ
ВЕНТИЛАТОРИМА

70

42

28

98

49

44

44

Циљеви
теме/модула
Упознавање ученика са
начинима копања.
Упознавање
са
процесом
бушења
минских бушотина.
Утовар
ископане
и
миниране
сировине.
Ручно и машинскн,
помоћу
машина
и
уређаја мањесложених.
Упознавање
са
нашинима транспорта у
јами.
Упознавање основних
принципа
минирања.
Припрема ексллозива за
минирање.
Пуњење
минских бушотина.
Упознавање са врстама
подграде и начином
подграђивања.
Припрема материјала за
запуњавање (сувог и хидро
засипа).
Транспорт
материјала.
Припрема
откопа за запуњавање.
Контрола запуњавања и
оцеђивања муља код хидрозасипа.

Преглед
уређаја
арматуре
одводњавање.

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Исходи
теме/модула

и
за

Учешће на монтирању
цевних
вентилатора.
Пуштање
урад
и
заустављање вентилатора.
Контрола рада. Учешће у
сервисима.

У

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

реализацији

програма
неопходно

је

присуство

и

активно

учешће

ученика

у

појединим

ученици

се

постепено

фазама рада из

укључују у радне процесе

подземне

уз

експлоатације

помоћ, педагошки надзор ученика, усмена и

неопходну

стручну

Праћење активности

што

доприноси и усмеравање које треба
писмена провера знањ
употпуњавању
већ

стечених

знања

а

треба

да

оспособе

која
их
за

самосталан рад у
многим

радним

операцијама, тј. у
обављању
послова и радних

да обаве стручна лица из
рудникаи координатор —
наставник.

преко дневника рада.

задатака

свих

занимања
обухваћених
10.

РАД У
КОМПРЕСОРСЖИМ
СТАНИЦАМА

25

Пуштање и заустављање
компресора. Контрола
рада.
Учешћеу
сервисима.

образовним
профилом рудар
у

подземној

експлоатацији.

РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Подручје рада

Предмет

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
Рударски техничар; Рударски техничар за припрему минералних
сировина; Рудар у подземној-експлоатацији; Руковалац
механизацијом у површинској експлоатацији
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

Разред

други

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

70

-

-

-

70

Недељни

2

-

-

-

2

Образовни профил

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

 Усвајање знања која омогућавају ученицима схватење
основних економских категорија и појмова
 Развијање свести о сопственим знањима и способностима
да стечена знања примењују у свакодневном животу,
решавају проблеме и припремају се за даље образовање
 Развијање одговораног односа за очување природних
ресурса и еколошке равнотеже
Уџбеник Владимира Милетића: Организација производње за II,
III, или IV разред текстилне, кожарске и хемијске школе, ЗУН
Београд, 2005. год.

2.

3.

Увод у
економику и
организацију
производње

Носиоци
привређивањ
а

Средства
предузећа

број часова
(трајање

наставне
теме/модула

1.

Наставна
тема/модул

Циљеви
теме/модула

3

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
економици и
организацији
производње

3

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
носиоцима
привређивања

7

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о

Исходи
теме/модула
-По завршетку
модула ученик ће
бити у стању да:
 објасни
појам,
предмет и
задатке
економике и
организације
 увиди
међузависност
економике и
организације
 објасни појам
привреде и
предузећа
 разликује
главне
делатности
привређивања
 идентификује
врсте и
поделу
предузећа
према
различитим
критеријумим
а
 објасни појам
средстава
 разликује
врсте

Начин остваривања принципа,циљева и исхода тема/модула

- На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима оцењивања
- Модули се реализују кроз методе активно оријентисане
наставе
Уреализацијипрограмапотребнојеуважаватиипедагошкезахтеве
: поступностизлагања, равномернираспореднаставнихцелинаитд.
- Ученици на почетку треба да упозанају предмете и задатке
економике и организације. У другој тематској целини ученици
треба да стекну знања о основним економским категоријама;
привреди, привређивању, а пре свега о предузећу као основном
субјекту привређивања. Затим ученици упознају средства, улагања
и пословне резултате. Ученик треба да овлада појмовима; врстом
средстава, начином обезбеђивања и трошења средстава.
Остваривање садржаја програма ученику мора бити јасан однос
улагања и резултата, као и зависност резултата од организације
производње. Организација производње се изучава са техничкотехнолошког аспекта, што омогућава ученику да стекне знања о
фазама процеса производње са посебним освртом на контролу
производње.
-Ниво педагошких захтева је углавном разумевање што значи
ученици треба да разумеју економске категорије и законитости,
овладају економским појмовима и примене оне делове програма
која се односе на стандардизацију, типизацију и контролу
производње.
-Да би ученици лакше овладали наставне садржаје погребно је
применити различите наставне методе и облике рада. Теоријско
излагање треба стално поткрепљивати примерима из праксе, а пре
свега из предузећа где обављају практичну наставу.
-Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са
одговарајућим наставним средствима.

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност

4.

5.

6.

средствима и
изворима
средстава
предузећа

Улагања у
производњу

Ефикасност
пословања

Резултати
пословања

6

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
улагањима у
производњу

13

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
ефикасности
пословања

7

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
резултатима
пословања

средстава
 наведе изворе
средстава
 објасни појам
утрошака и
трошкова
 разликује
врсте
утрошака и
трошкова
 објасни
обрачун
трошкова
 објасни појам
и врсте
ефикасности
 идентификује
предуслове за
постизање
ефикасности
пословања
 наведе мере
заштите на
раду
 објасни
појавне
облике
резултата
пословања
 објасни
начине
исказивања
резултата
 идентификује
основне
економске
принципе:

на часу

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

7.

8.

9.



Организација
производње

7

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
организацији
производње







Реализација
производње

Организација
производње у
ванредним
условима

20

4

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
реализацији
производње

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
организациј
и






економичност
,
продуктивнос
ти
рентабилност
дефинише
техничку
поделу рада
као основу
организације
производње
идентификује
организацион
е елементе
производње
дефинише и
објасни
припрему
производње
дефинише и
објасни
технолошки
процес
разликује
главне типове
производње
објасни
контролу
производње и
очувања
животне
средине
објасни
организацију
производње и
прераду
животних
намирница у

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

производње
у ванредним
условима



рату
објасни
рационализац
ију и
складиштење
привредних
добара у рату

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил

РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Предмет

РУДАРСКИ РАДОВИ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Разред

II РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

3

Недељни

3

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

105

Циљ програма овог предмета је да ученици стекну знања о процесу
експлоатације лежишта минералних сировина развијају свест о сопственим
знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима
рударске струке.

2.

ОПШТИ
РУДАРСКИ
РАДОВИ (20)

РУДАРСКИ
РАДОВИ
НА ДОБИЈАЊУ РУДЕ
БЕЗ
ПРИМЕНЕ
ЕКСПЛОЗИВА

3.

РУДАРСКИ
РАДОВИ
НА БУШЕЊУ

4.

РУДАРСКИ
РАДОВИ
НА МИНИРАЊУ

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна тема/модул

20

10

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Упознавање
са
карактеристикама
технолошког
процеса
експлоатације
минералних сировина.
Начин,
поступци
и
могућности
примене
експлоатације. Опште
карактеристике примеие
површинског
начина
експлоатације.
Подземни
начин
експлоатације.
Карактеристике
и
примена подземне –
јамске
експлоатације.
Рударски
радови
подземне
рудничке
просторије.
Особине
радне
средине.
Безбедност рударских
радова.

Садржаји програма
овог
предмета
омогућавају стицање
знања о процесу
експлоатације
лежишта минералних
сировина
и
овладавање
принципима
за
примену
разних
начина и технологије
експлоатације.
Концепција програма
захтева да се при
остваривању
појединих тематских
целина
повезују
теоријски
и
практични садржаји
више
рударских
дисциплина.
У поглављу које
обрађује
проблематику
рударских
истражних
радова
треба посебно истаћи
значај избора врсте
рада у односу на
задатак истраживања
и фазу истраживања.
Приликом
остваривања
садржаја
програма
који се односе на
добијање
минералних
сировина

Комбинацијом
различитих
облика наставног рада и врсте
натава, дидактички модели.
Садржаје
програма
је
неопходно
реализовати
савременим
наставним
методама и средствима. У
оквиру сваке програмске
целине,
ученике
треба
оспособљавати
за:
самостално
проналажење,
систематизовање
и
коришћење информација из
различитих извора (стручна
литература,
интернет,
часописи,
уџбеници);
визуелно опажање, поређење
и успостављање веза између
различитих садржаја (нпр.
повезивање
садржаја
предмета са свакодневним
искуством,
садржајима
других предмета и др.);
тимски рад; самопроцену;
презентацију својих радова и
групних пројеката и ефикасну
визуелну, вербалну и писану
комуникацију.
Предметни наставник треба
да
остварује
садржаје
одговарајућом методом рада.

Карактеристике
и
примена
рударских
радова па добијању без
примене
експлозива.
Засецање и подсецање.
Глодање или резање.

20

Дефиниција, начини и
примена бушења.

30

Основни појмови о
експлозивним
средствима и примени
експлозива у рударству.
Подела експлозива.

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Усмена и писмена провера

знања, тестирање, израда

презентација и пројеката. На

тај начин знања, ставови
вредности

и

вештине

стечене у оквиру наставе
овог

предмета

добијају

шири смисао и доприносе
остваривању
образовних

општих
и

васпитних

циљева, посебно оних који

се односе на унапређивање

когнитивног, емоционалног
и

социјалног

ученика.

развоја

5.

6.

РУДАРСКИ
РАДОВИ
НА
УТОВАРУ
И
ТРАНСПОРТУ

ОДВОДЊАВАЊЕ

15

10

Основни појмови о
радовима на утовару и
транспорту
у
површинској
експлоатацији.
Врсте
утоварних
и
транспортних средстава
и њихова примена.
Основни
појмови
одводњавања
површинских откопа.
Начин и средства за
осветљавање
површинских от

површинском
експлоатацијом,
потребно је обрадити
основне појмове о
технолошким фазама
површинске
експлоатације.
Посебну
пажњу
треба
посветити
алаткама
и
машинама које се
употребљавају
у
површинској
екоплоатацији
минералних
сировина,
као
и
примени
мера
заштите на раду.

Због специфичне природе
садржаја
овог
предмета
препоручује
се
демонстрационоилустративна
метода
у
комбинацији
са
другим
методама
уз
коришћење
разних
шема,
скица,
фотографија, филмова и др.

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил

РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Разред

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

ПредметНаставна тема/модул

Начин остваривања
МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ
Циљеви У ПОВРШИНСКОЈ
Исходи ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
принципа,циљева и исхода
теме/модула
теме/модула
тема/модула
II РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

2

Недељни

2

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

70

Циљ, програма предмета машине и уређаји у површинској
експлоатацији је да ученици стекну Основна знања о машинама која се
примењују у површинској експлоатацији развијају свест о сопственим
знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима и
са практичном наставом.

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

1.

2.

3.

4.

ОПШТИ ПОЈМОВИ

10

БАГЕРИ
СА
ДИСКОНТИНУАЛНИМ
РАДНИМ ПРОЦЕСОМ

БАГЕРИ
КОНТИНУАЛНИМ
РАДНИМ ПРОЦЕСОМ

СА

МАШИНЕ
ХИДРАУЛИЧНО
ОТКОПАВАЊЕ

ЗА

28

28

4

Развој
рударске
механизације. Подела
машина и уређаја у
површинској
експлоатацији.
Економскиефекат
и
продуктивност машина
и
уређаја
у
површинској
експлоатацији.
Тенденције
даљег
развоја механизације у
површинској
експлоатацији.
Радна
средина као објекат
дејства рада машина.
Физичко-механичка
својства материјала.
Историјат развоја
багера са једним
радним елементом.
Намена и подела багера
са једним радним
сламеитом.
Историјат
развоја
багера са више радних
елемената. Намена и
подела багера са више
радних елемената.
Могућност
примене
хидрауличног
откопавања.
Хидромонитори
(саставни
елементи,
принцип
рада,
руковање).

Реализаци
јом
садржаја
програма
ученици треба да
упознају основне
намене машина,
главне и помоћне
механизме
намашинама и да
упознају
принцип рада.
У вези са
принципом рада
треба објаснити
начин примене
енергије
са
аспекта руковања
и
командовња
машином као и
неопходним
мерама
безбедности на
раду.
При
сервисирању и
ремонтовању
машина ученици
треба
да
сагледају делове
опреме,
подмазивање и
сл.

Комбинацијом различитих
облика наставног рада и
врсте натава, дидактички
модели.
Програмски
садржаји овог предмета су
организовани у тематске
целине за које је наведен
оријентациони број часова за
реализацију. Наставник, при
изради
оперативних
планова, дефинише степен
прораде
садржаја
и
динамику
рада,
водећи
рачуна да се не наруши
целина наставног програма,
односно да свака тема добије
адекватан простор и да се
планирани циљеви и задаци
предмета остваре.
Садржаје програма је
неопходно
реализовати
савременим
наставним
методама и средствима уз
примену
програма
за
симулацију рада машина..

Усмена и писмена провера
знања, тестирање, израда
презентација и пројеката.
При томе, треба имати у
виду
да
формирање
ставова и вредности, као и
овладавање
вештинама
представља континуирани
процес и резултат је
кумулативног
дејства
целокупних активности на
свим
часовима
предметамашине и уређаји
у
површинско
експлоатацији што захтева
већу
партиципацију
ученика,
различита
методска решења,велики
број примера и коришћење
информација
из
различитих извора.

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил

РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Предмет

РУДАРСКИ РАДОВИ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Разред

III РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

64часа годишње

64 часа годишње

Недељни

2 часа недељно

2 часа недељно

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно

Циљ програма овог предмета је да ученици стекну знања о процесу експлоатације
лежишта минералних сировина развијају свест о сопственим знањима и способностима
да стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и прирпемају се
за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и
еколошке равнотеже

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима и са
практичном наставом.

Корелација са другим
предметима

Наставна тема/модул

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Подручје рада

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

.

ТЕХНОЛОГИЈА
ПОВРШИНСКЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ

40

.

ОТВАРАЊЕ
ПОВРШИНСКИХ
ОТКОПА

24

Упознавање ученика са
технологијом
површинске
експлоатације
Упознавање ученика са
начинима
отварања
површинских откопа

Садржаји програма
овог предмета
омогућавају стицање
знања о процесу
експлоатације
лежишта минералних
сировина и
овладавање
принципима за
примену разних
начина и технологије
експлоатације.

Комбинацијом различитих облика
наставног рада и врсте натава,
дидактички модели.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Предмет
Разред

III РАЗРЕД

Фонд часова
Годишњи

Теоријска
настава
96
часова
годишње

Недељни

3 часа недељно

Циљеви предмета
Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно
96
годишње

часова

3 часа недељно

Циљ, програма предмета машине и уређаји у површинској експлоатацији је да ученици
стекну Основна знања о машинама која се примењују у површинској експлоатацији
развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у
свакодневном животу, решавају проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже
Проф. Др. Здравко Љубић, Рударске машине и уређаји у површинској експлоатацији за ІІ и
ІІІ разред

Усмена и писмена провера знања,
тестирање, израда презентација и
пројеката.

Наставна тема/модул

МАШИНЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ
ЈАЛОВИНЕ

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

.

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима и практичном
наставом

Корелација са другим
предметима

11

Циљеви теме/модула

Упознавање ученика са машинама за
одлагање јаловине.Принципом рада,
конструкцијом, Руковање одлагачима.
Мере заштите при раду одлагача.
Одржавање и ремонт одлагача.

Исходи
теме/модула

Реализацијом
садржаја
програма

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Комбинацијом
различитих

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Усмена и писмена
провера знања,
облика тестирање, израда
презентација и

.

.

.

.

.

.

.

.

0.

МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ЗА
ТРАНСПОРТ

МАШИНЕ ЗА ДУБИНСКО
БУШЕЊЕ

МАШИНЕ ЗА ПОМОНЋНЕ
РАДОВЕ: ДОЗЕРИ

20

15

8

Намена транспорта и услови за
примену појединих врста транспорта.
Руковање
транспортерима.
Мере
заштите при раду транспортера.
Одржавање и ремонт трапспортера.

ученици

треба наставног

да

упознају врсте
основне намене

машина, главне
стена.
Мере и
помоћне

Начин
бушења
Управљањебушилицама.
заштите
при
раду
бушилица.
Одржавање и ремонт бушилица.

Намена дозера: Подела дозера. Процес
рада дозера. Конструкција дозера.Мере
сигурности при раду дозера.

рада

и пројеката.

натава,

дидактички модели.

механизме
намашинама
да

и

упознају

принцип рада.
МАШИНЕ ЗА ПОМОНЋНЕ
РАДОВЕ:СКРЕПЕРИ

МАШИНЕ ЗА ПОМОНЋНЕ
РАДОВЕ:УТОВАРАЧИ СА
КАШИКОМ

МАШИНЕ ЗА ПОМОНЋНЕ
РАДОВЕ:АУТОГРЕЈДЕРИ

МАШИНЕ ЗА ПОМОНЋНЕ
РАДОВЕ:РИЈАЧИ

МАШИНЕ ЗА ПОМОНЋНЕ
РАДОВЕ:ЦЕВОПОЛАГАЧИ

МАШИНЕ ЗА ПОМОНЋНЕ
РАДОВЕ:АУТОДИЗАЛИЦЕ

8

8

6

Намена скрепера. Подела скрепера. Процес
рада скрепера. Конструкција скрепера.
Мере сигурности при раду скрепера.
Одржавање и ремонт скрепера.
Намена утоварача. Подела утоварача.
Процес рада утоварача. Конструкција
утоварача. Мере сигурности при раду
утоварача. Одржавање и ремонт утоварача.
Намена
аутогрејдера.
Процес
рада
аутогрејдера. Конструкција аутогрејдера.
Одржавање и ремонт аутогрејдера.

У

вези

са

принципом рада
треба објаснити
начин примене
енергије

са

аспекта
руковања

и

командовња
6

6

4

Намена ријача. Процес рада ријача.
Конструкција
ријача.
Капацитет
ријача. Руковање ријачем. Одржавање
и ремонт ријача.
Наменацевополагача.
Процесрадацевополагача.Конструкција
цевополагача.
Руковање
цевополагачем. Мере сигурности при
раду цевополагача. Одржавање и
ремонт цевополагача
Намена аутодизалице. Процес рада
аутодизалице. Конструкцијааутодизалице.
Руковање аутодизалицом. Мере сигурности
при раду аутодизалице. Одржавањеи и
ремонт аутодизалице.

машином као и

Комбинацијом

неопходним

различитих

мерама

наставног

безбедности на врсте
раду.
При

облика
рада

натава,

дидактички модели.

сервисирању
ремонтовању
машина

и

и

1.

ученици
да
МАШИНЕ ЗА ПОМОНЋНЕ
РАДОВЕ:КРАНОВИ

4

Намена кранова. Процес рада кранова.
Конструкција кранова.Руковањекрановима.
Мере сигурности прл раду кранова.
Одржавање и ремонт кранова

подмазивање

Образовни профил

РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
III РАЗРЕД

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи
Недељни

Вежбе

и

сл.

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Разред

сагледају

делове опреме,

Подручје рада
Предмет

треба

Практична
настава
512
часова
годишње
16
часова
недељно

Настава у блоку

Укупно

60 часова наставе
у блоку

512
годишње
16
недељно

часова
часова

Циљеви предмета
Литература (препоручена
литература и која се
користи)

.

Сви стручни рударски предмети

Наставна тема/модул

ТЕХНОЛОГИЈА

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Корелација са другим
предметима

Редни број
наставне
теме/модула

.

Циљ програма овог предмета је да ученици стекну знања потребна за руковање, одржавање и контролу
рударских машина и уређаја, који се користе у површинској експлоатацији развијају свест о
сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају
проблеме и прирпемају се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних
ресурса и еколошке равнотеже

64

I
II

група багер глодар,
група
погонска
станица,
III
група
багер
одлагач,
IV група багер дреглајн

448

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Упознавање технолошких
процеса површинског
откопавања (технолошки
процеси добијања
транспорта и одлагања).
Упознавање
помоћних
технолошких
процеса
(земљани радови за израду
траса
за
транспорт
механизације
и
постављање
трачних
транспортера, премештање
и
померање
трачних
транспортера, површинско
одводњавање и радови на
одржавању опреме
Упознавање
саставних
делова багера. Упознавање
начина напајања багера.
Упознаиање
начина
транспорта.Упознавање
начина вешања појединих
елемената.
Упознавање
начина
подмазивања багера.

Реализација
практичне
наставе
са
технологијом,
углавном
се
остварује
у
рудницима, тј. на
површинским
коповима.
Програмом
је
предвиђено
присуство
и
активно учешће
ученика
у
појединим
фазама
рада
павршинске
експлоатације

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

ученици

се

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

постепено

укључују у радне процесе
уз

неопходну

стручну

помоћ, педагошки надзор Праћење активности
ученика, усмена и
и усмеравање које треба
писмена провера знања
да обаве стручна лица из преко дневника рада.
рудникаи координатор —
наставник.

Транспорт
багера
дреглајна.
Упознавање радног места
багеристе
и
његовог
помоћника као и њихових
дужности.
Упознавање поступка рада
при утовару у вагоне.

што доприноси
стицању знања и
вештина која ће
да их оспособе за
самосталан рад у
многим радним
операцијама.

Образовни профил: Техничар за рециклажу
Општеобразовни и стручни предмети
Сви општеобразовни предмети за образовни профил Техничар за рециклажу су идентични са наставним садржајима за образовни профил
Техничар за заштиту животне средине.

Стручни предмети

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил

Техничар за рециклажу

Предмет

Општа и неорганска хемија-теорија и вежбе

Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Први
Теоријска
настава
105
3



Циљеви предмета





Вежбе
105
3

Практична
настава
/
/

Настава у
блоку
60
/

Укупно
270
6

Циљ овог предмета је да ученици стекну проширена знања
о супстанцама, о основним хемијским променама, процесима и
законитостима која су неопходна за разумевање и тумачење
појава у природи;
о појединим хемијским елементима и једињењима, могућност
примене у индустријској пракси и њиховомутицају на човека и
животну средину;
и овладавању техником рада у лабораторији и развијању
вештина и навика које ће ученицима омогућити да се укључе у
рад



да повезују теорију са праксом и формирају правилан однос
према раду;
 да их примењују у пракси и да им стечена знања послуже за
усвајање садржаја стручних предмета.
 која ће развити способности запажања, самозакључивања,
прецизности и систематичности.
1. Г.Исаковић, Љ. Лукић и др., Општа и непрганска хемија, за I
разред средње школе, ЗУНС, Београд, 2009
2. Н. Рајић, Ђ.Стојаковић, Општа и неорганска хемија, ЗУНС,
Београд, 2011
3. Т. Недељковић, општа хемија 1, уџбеник за први разред средње
школе, Логос, Београд, 2013.

Редни број
наставне
теме/модул
а

Корелација са другим
предметима

Наставна
тема/модул

4. Л.Стефан, Збирка решених задатака из опште и неорганске
хеније, за први разред средње школе, Завод за уџбенике,
Београд, 2009.
5. Љ. Лукић, Г.Исаковић, Практикум за вежбе из опште и
неорганске хемије, за I разред средње школе, ЗУ, Београд,
2007.
6. Ђ.Ћетковић, М.Тријић, Практикум за лабораторијске вежбе из
опште и неорганске хемије, за први разред средње школе,
Завод за уџбенике, Београд, 2009.
Физика, математика

број часова
(трајање
теме/модул
а)

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин
остваривања
принципа,циљева
и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа





1.

Увод у хемију

3




2.

Структура атома

6

Упознавање
ученика са
основним
појмовима,
оспособљав
ање да зна
разлику
између
квалитативн
ог и
квантитатив
ног значаја
хемијских
симбола
елемената
и хемијских
формула
елемената
и једињења
Стицање
знања о
структури
материје
оспособљав
ање да на
основу
електронске
конфигурац
ије
елемената
одреде
његов
положај у

Дефинише,мате
рију,
супстанцу,смеш
у, хемијске
елементе и
једињења,пише
хемијске
симболе,
формуле и
једначине

Монолошка Усмена провера
, дијалошка знања.
метода.

објасни грађу
атома,дефинише,из
отопе
објасни структуру
електронског
омотача,
oдреди електронску
конфигурацију
елемента, оспособи
да користе
Периодни систем
елемената и да на
основу места
елемената у ПСЕ,
процењује својства

Монолошка
, дијалошка
метода,
Усмена и писана
метода
провера знања.
показивањ Домаћи задатак.
а(слике,
шеме,
ПСЕ).

ПСЕ на
основу чега
може да
процене
својства
елемената
и њихових
једињења


3.

Типови хемијских
веза

7



4.

Хемијски закони

7



Да зна
разлику
између
јонских и
ковалентних
једињења и
основне
карактерист
ике метала
Овладавањ
е знањима о
основним
хемијским
законитости
ма и
појмовимамол,
моларна
маса и
моларна
запремина
Основна
израчунава

елемената и
њихових једињења.

схвате појмове
енергије
јонизације,
афинитет према
електрону и
електронегативн
ост, као и
образовање
основних типова
веза,
првенствено
јонске и
ковалентне везе
разликује
елементе,
једињења,
смеше;
дефинише мол
моларну масу,
моларну
запремину,
бројност
јединки,
Авогадров број,
Ar и Mr користи
симболе и
формуле при
писању
хемијских

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
ПСЕ).

Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
ПСЕ).Изра
чунавања.

Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.



5.

Израчунавања на
основу хемијске
формуле


5



6.

Дисперзни
системи


6

ња на
основу
хемијских
формула и
једначина
хемијских
реакција
Израчунава
ње
процентног
састава
елемената у
једињењу
на основу
хемијске
формуле
Израчунава
ње
количине
елемената у
датој
количини
једињења
на основу
хемијске
формуле
Постављањ
е хемијске
формуле

Овладавање
знањима о
дисперзним
системима

реакција и
једначина

Израчуна
процентни
састав
елемената у
једињењу, да
напише хемијску
фомулу на
основу процента
елемената у
датом једињењу

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
ПСЕ).Изра
чунавања.

Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.

дефинише појам
дисперзног
система
разликује врсте
и својства

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ

Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.Самосталн





Особинама
колоидних
система ,
суспензијама,
емулзијама и
правим
растворима
Начинима
изражавања
концентрације



7.

Класификација и
номенклатура
неорганских
једињења

8

Оспособља
вање да се
зна
класификац
ија
и
номенклату
ра
неорганских
једињења:
хидрида,
оксида,
киселина ,
база и соли

дисперзних
система,
,дефинише
појмове
растворљивост,
раствор,
растворена
супстанца,
растварач
дефинише појам
концентрације и
објасни начине
изражавања
концентрације
раствора
научи поделу
ових једињења
и њихова
најбитнија
својства,
објасни појам
оксида, поделу,
добијање и
номенклатуру
оксида.Посебну
пажњу обрати
на анфотерне
оксиде и
електролите.
објасни поделу,
добијање и
дисоцијацију
база
објасни поделу,
добијање и
дисоцијацију
киселина

а,
лаборатор
ијски рад

и

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
видео
презентаци
је).лаборат
оријски рад

Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.Самосталн
и

експериментални
лабораторијски
рад.

експериментални
лабораторијски рад
и демонстрациони
огледи

разликује врсте
соли (киселе,
базне и
неутралне)
објасни
хидролизу соли.
Да објасни
суштину
процеса
неутрализације,
растворљивости
и хидролизе.


8.

9.

Стехиометријски
прорачун на
основу хемијских
једначина

Топлотни ефекти
хемијских
реакција

5


4

Стицање
знања о
прорачуним
а реактната
и продуката
у хемијским
процесима
са чистим и
нечистим
супстанцам
а

Напише
хемијску
једначину за
дати хемијски
процес,
израчуна
молске масе и
уради прорачун

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ
а.
Израчунав
ања

Овладавањ
е знањима
везаним за
термохемијс
ке промене

Схватају
топлотне
промене при
хемијским
процесима и на
основу
вредности
промене
енталпије
реакције утврде
да ли је она
егзотермна или
ендотермна

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
видео
презентаци
је).
лаборатор
ијски рад

Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.

Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.Самосталн
и
експериментални
лабораторијски рад
и демонстрациони
огледи

Стицање
знања о
брзини
хемијских
реакција и
факторима
који на њу
утичу
Као и њихов
утицај на
разградњу
различитих
супстанци

Напише израз
за брзину
хемијске
реакције за дати
хемијски
процес, напише
израз за
константу
хемијске
равнотеже,
дефинише
повратне и
неповратне
хемијске
процесе
Схвата њихов
значај код
хемијских
процеса ,
индустријских
процеса и
разлагања
супстанци

Усмена и писана
Монолошка провера знања.
, дијалошка Ангажовање на
часу Домаћи
метода,
задатак.Самосталн
метода
показивањ и
а(слике,
експериментални
шеме, ).
лабораторијски рад
лаборатор
и демонстрациони
ијски рад
огледи

Оспособљавањ
е да разликују
електролите од
неелектролита
и познавање
њихових
особина

Да знају шта су
електролити,
неелектролити,
степен
дисоцијације,
јонски производ
воде, појам pH
вредности,
индикатори,
пуфери

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ
а.Израчуна
ва.
Лаборатор
ијски рад,
прорачуни.

Стицање знања
о оксидоредукционим

дефинише појам
оксидационог
броја
објасни процесе

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода



10.

Брзина хемијске
реакције и
хемијска
равнотежа

6



11.

12.

Раствори
електролита

Оксидоредукциони
процеси

10

6



Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.Самосталн
и
експериментални
лабораторијски рад
и демонстрациони
огледи
Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи






13.

14.

Водоник,
кисеоник, вода

Прва група
Периодног
система
елемената

3


3

процесима као
и процесима
претварања
хемијске
енергије у
електричну и
обрнуто
Електролиза
корозија

оксидације и
редукције
дефинише
појмове
оксидационог и
редукционог
средства
одреди
коефицијенте у
оксидоредукционим
једначинама
стечена знања
повезују и
примењују код
електрохемијски
х процеса и
настоје да
користе
напонски низ
елемената.

Стицање знања
о водонику,
кисеонику и
њиховом
најзначајнијем
једињењу води,
њеном значају
и заштити

науче поступке
добијања,
својства и
примену
водоника и
кисеоника, а код
воде и
налажење,
својства и
значај.

стицање знања
о својствима
елемената и
једињења. I

Наведе и
објасни својства
елемената прве
групе,
Објасни

показивањ
а.Израчуна
ва.Лаборат
оријски
рад,
прорачуни.

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ
а.Израчуна
ва.
Лаборатор
ијски рад,
прорачуни.
Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ

задатак.Самосталн
и
експериментални
лабораторијски рад
.

Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.Самосталн
и
експериментални
лабораторијски рад
и демонстрациони
огледи
Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.Самосталн

групе ПСЕ

15.

16.

Друга група
Периодног
система
елемената

Трећа група
Периодног
система
елемената


3


2

стицање знања
о својствима
елемената и
једињења. II
групе ПСЕ

стицање знања
о својствима
елемената и
једињења. III
групе ПСЕ

зависност
својставаелеме
ната од њихове
електронске
конфигурације,н
аведе и објасни
карактеристична
једињења
натријума и
калијума,
њихова својства
и употребу
Наведе и
објасни општа
својства
елемената
друге
групе,објасни
зависност
својстава
елемената од
њихове
електронске
конфигурације
карактеристична
једињења
магнезијума и
калцијума,
њихова својства
и употребу
Објасни
зависност
својстава
елемената од
њихове
електронске

а,
ПСЕ.Израч
унава.
Лаборатор
ијски рад,
прорачуни.

и

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ
а
ПСЕ..Израч
унава.
Лаборатор
ијски рад,
прорачуни.

Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.Самосталн
и

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ
а

Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.Самосталн
и

експериментални
лабораторијски рад
и демонстрациони
огледи

експериментални
лабораторијски рад
и демонстрациони
огледи

17.

18.

19.

Четврта група
Периодног
система
елемената


4



Пета група
Периодног
система
елемената

4

Шеста група
Периодног

2



стицање знања
о својствима
елемената и
једињења. IV
групе ПСЕ

стицање знања
о својствима
елемената и
једињења. V
групе ПСЕ

стицање знања

конфигурације
наведе и
објасни
својства
алуминијума и
његових
једињења
Наведе и објасни
заједничка својства
елемената ове
групе понашање
оксида угљеника и
карбонатне
киселине,наведе и
објасни понашање и
употребу оксида
силицијума, калаја,
олова и њихових
једињења
Објасни зависност
својстава
елемената од
њихове електронске
конфигурације,
наведе и објасни
својства и употребу
азота и његових
једињења,наведе и
објасни својства и
употребу фосфора
и његових
једињења,
токсичност
Објасни зависност
својстава

ПСЕ..Израч
унава.
Лаборатор
ијски рад,
прорачуни.

експериментални
лабораторијски рад
и демонстрациони
огледи

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ
а
ПСЕ..Израч
унава.
Лаборатор
ијски рад,
прорачуни.

Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.Самосталн
и

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ
а
ПСЕ..Израч
унава.
Лаборатор
ијски рад,
прорачуни.

Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.Самосталн
и

експериментални
лабораторијски рад
и демонстрациони
огледи

експериментални
лабораторијски рад
и демонстрациони
огледи

Монолошка Усмена и писана
, дијалошка провера знања.

система
елемената

20.

Седма група
Периодног
система
елемената

о својствима
елемената и
једињења. VI
групе ПСЕ


4

стицање знања
о својствима
елемената и
једињења. VII
групе ПСЕ

елемената од
њихове електронске
конфигурације,наве
де и објасни
својства и употребу
сумпора и његових
једињења

Објасни зависност
својстава
елемената од
њихове електронске
конфигурације,
наведе и објасни
својства и употребу
халогених
елемената и
њихових једињења
(хидрида, оксида,
киселина и соли)
Хлор, бром, јод,
својства једињења,
токсичност


21.

Прелазни
елементи

7

Стицање знања
о прелазним
елементима и
њиховим
једињењима

Наведе и објасни
општа својства
прелазних
елемената наведе и
објасни својства и
употребу
хрома,мангана,
гвожђа,бакра, цинка
, живе и њихових
једињења,
својствима и

метода,
метода
показивањ
а
ПСЕ..Израч
унава.
Лаборатор
ијски рад,
прорачуни.

Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.Самосталн
и

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ
а
ПСЕ..Израч
унава.
Лаборатор
ијски рад,
прорачуни.

Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.Самосталн
и

Монолошка
, дијалошка
метода,
метода
показивањ
а
ПСЕ..Израч
унава.
Лаборатор
ијски рад,
прорачуни.

експериментални
лабораторијски рад
и демонстрациони
огледи

експериментални
лабораторијски рад
и демонстрациони
огледи

Усмена и писана
провера знања.
Ангажовање на
часу Домаћи
задатак.Самосталн
и
експериментални
лабораторијски рад
и демонстрациони

токсичности.

огледи

НАПОМЕНА:Лабораторијски рад наставник треба да планира тако да следи после усвојених теоријских знања. Демонстрационе огледе треба
наставник сам да одабере према очигледности Избор и број експеримената треба да буде примерен знањима ученика и времену потребном за
њихову реализацију као и да прате и одговарају теоретски обрађеним наставним јединицама. Експерименте треба да изводи сваки ученик
самостално и да води лабораторијски дневник рада.Вежбе се реализују у школским лабораторијама поделом одељења на две групе, уз
максималну употребу расположивог прибора и инструмената. Поједине вежбе се изводе као показне а већину инструмената ученици изводе
самостално.
Имајући у виду специфичности лабораторијског рада, треба инсистирати на томе да ученици схвате узроке опасности који се јављају при
овом раду, као и на опасности које настају у погонима предузећа. Настојати да се код ученика развија сазнање о обавезности и примени
средстава заштите на раду. Природа садржаја овог предмета захтева да се при реализацији користе савремена наставна средства.

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил

Техничар за рециклажу

Предмет

Техничко цртање са машинским елементима

Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

I
Теоријска
настава
/
/

Вежбе
70
2

Практична
настава
/
/

Настава
блоку
/
/

у Укупно
70
2

Циљеви
предмета

Циљ
овог
предмета је
да
се
ученици,
стичући
техничку
писменост,
оспособе за
самосталну
израду
и
анализу
техничког
цртежа.
Потребно је
да ученици

примене
графичко
приказивање
машинских
елеменета,
да просторно
представљај
у машинске
делове,
склопове
машина
и
постројења и
да
схвате
њихову
функционалн
ост
Техничко
цртање
са
нацртном
геометријом
и
компијутерск
Литератур
ом графиком
а
–
Спасоје
(препоруч
Драпић
и
ена
група аутора;
литератур
Техничко
а и која се
цртање
са
користи)
машинским
елементима
Спасоје
Драпић,
Данило
Гачић;
Корелациј Рачунарство
а
са и
другим
информатик
предмети
а, Уређаји и

1

Наставна
тема/модул

Увод

број часова
(трајање
теме/модул

Редни број
наставне
теме/модул
а

ма

2

Циљеви теме/модула

Ученици треба да схвате шта је
технички цртеж, његов значај и како
се примењује

Ученици треба да схвате шта је
размера, њену примену, врсте линија
и њихову примену

2

Размера и линије

6

3

Конструкција
мреже и
геометријских
фигура

Ученици треба да схвате како се
10 развија и конструише мрежа неког
геометријског тела

Начин
остваривања
принципа,ци
Исходи теме/модула
љева и
исхода
тема/модула
Знање се
стиче
увежбавањем
,
коришћењем
Разумевање значаја
цртежа,
техничког цртања
прибора за
цртање,
схема,
прописа,
узорака
Знање се
стиче
увежбавањем
,
коришћењем
Разумевање и примена
цртежа,
размере и врсте линија
прибора за
цртање,
схема,
прописа,
узорака
Самостално
Знање се
контруисање мреже
стиче
неког геометријског тела, увежбавањем
почиње са простијим
,
геометријским телимакоришћењем

опрема
за
рециклажу,
Рециклажне
технологије
Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Разговор
Усмено
излагање
Усмена
провера

Посматрањ
е
Разговор
Усмено
излагање
Усмена
провера
Графички
задаци
Посматрањ
е
Разговор
Усмено
излагање

коцка, квадар, призма,
пирамида, купа

4

Пројектовање и
котирање

Ученици треба да науче врсте
10 пројицирања, уоче везе између косог
и ортогоналног пројицирања

Разумевање пројекција,
приказивање простора и
геометријских погледа у
њему

Примена
рачунара у
5

техничком

2

Упознати ученике са радом на
рачунару и програмом за техничко
цртање

цртању

Израда техничког
6

цртежа помоћу
рачунара

7

Машински
елементи

Да схвате значај рада на
рачунару и његову
примену у техничким
цртежима

Оспособити ученике да уз помоћ
програма за цртање раде котирање
техничких цртежа, врше припрему за
20
штампање и да израде техничке
цртеже конкретних елемената помоћу
рачунара

Оспособити ученике да
самостално уз помоћ
програма за цртање
израђују техничке
цртеже

Ученици треба да схвате основне
20 појмове и поделе одређених
машинских елемената

Ученици треба да науче
поделу машинских
лемената, њихове
особине

цртежа,
прибора за
цртање,
схема,
прописа,
узорака
Знање се
стиче
увежбавањем
,
коришћењем
цртежа,
прибора за
цртање,
схема,
прописа,
узорака
Самостални
рад на
рачунару,
поступци и
начини
цртања
помоћу
рачунара
Самостални
рад на
рачунару,
поступци и
начини
цртања
помоћу
рачунара
Применити
знање кроз
примере,
преко слика,
цртежа, шема

Усмена
провера
Графички
задаци

Посматрањ
е
Разговор
Усмено
излагање
Усмена
провера
Графички
задаци

Посматрањ
е Усмено
излагање

Посматрањ
е
Усмено
излагање
Посматрањ
е
Разговор
Усмено
излагање

Усмена
провера
Графички
задаци

Подручје рада

Геологија,рударство и металургија и хемија, неметали и графичарство

Образовни профил

Техничар за рециклажу-оглед

Предмет

Безбедност и здравље на раду

Разред

1

Фонд часова
Годишњи

1

Циљеви предмета
Литература
(препоручена
литература и која се
користи)

Редни број
наставне
теме/модул
а

Корелација са другим
предметима

Наставна
тема/модул

Вежбе
-

Практична
настава
-

-

Настава у
блоку
-

-

-

Укупно
70
1

Стицање основних знања из области безбедност и здравње на раду и
упознавање са факторима који утичу на нарушавање здравствене и радне
способности у процесу рада
1.Скрипта о безбедности и здрављу на раду
2. Закон о безбедности и здрављу на раду

Општа и неорганска хемија, физика, биологија

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модул
а)

Недељни

Теоријска
настава
70

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин
остваривања
принципа,циљева
и исхода
тема/модула

Начин праћења
и вредновања
ученичких
постигнућа

1.

2.

Увод

Законска

5

регулатива

3.

Субјективни
фактори

8
који

утичу

на

безбедност

и

здравња на раду
и мере заштите
4.

Изгдађивање
стваралачког и
одговорног односа
према раду

Самостално
зна да
примени и
поштује
мере и
нормативе о
безбедности
и здрављу
нараду

Оспособљавање
да
смосталноприступи
примени и
поштовању мера и
норматива

Зна да
наброји
законске
регулативе

Упознавање
штетних агенаса
радне средине које
доводе до
професионалних
обољења и
трауматизма на
раду

Зна
субјективне
факторе и
уме да их
отклони

4

Објективни
фактори

16
који

утичу

на

безбедност

и

Схватање значаја
здраве радне
средине

здравња на раду

Зна
објективне
факторе
Уме да се
заштити

и мере заштите
5.

Опасности

од 8

електричне
струје

и

мере

Развијање радних
навика и радне
културе са циљем
очувања здравља
и заштите животне

Зна како се
изазивају
опасности и
уме да их
препозна

 праћење
остварености
исхода
 тестови знања

 Вербалне
методе
 Методе
показивањадемонстрације
 тема
се
реализује путем
активно
орјрнтисане
настав
користе се
примери из
праксе

средине

заштите
6.

Опасности
пожара

и

од 7
мере

заштите
7.

Опасности

од 10

механичких
повреда и мере
заштите
8.

Опасности
штетности
управљању

Развијање радних
навика и радне
културе са циљем
очувања здравља
и заштите животне
средине
Развијање радних
навика и радне
културе са циљем
очувања здравља
и заштите животне
средине

при
и

стицање навика
културног
понашања у раду и
животу

Зна како се
изазивају
опасности и
уме да их
препозна

Васпитавање за
хумане и здраве
односе према раду
, радној и животној
средини

Знада их
препозна и
примени

отпада
Мере и опрема за 4
техничку заштиту

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил

Техничар за рециклажу

Предмет

Органска хемија

Разред
Фонд часова

Зна како се
изазивају
опасности и
уме да их
препозна

и 8

рециклажи
9.

Зна како се
изазивају
опасности и
уме да их
препозна

Други разред
Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава у
блоку

Укупно

Годишњи

70

70

/

/

140

Недељни

2

2

/

/

4

Проширивање и продубљивљње стечених знања о органским
једињењима и оспособљавање ученика да примењује стечена знања
у свакодневном животу, индустрији и заштити животне средине.

Циљеви предмета
Литература
литература

(препоручена Органска хемија са практикумом за вежбе – Александар Миловановић
и Владимир Павловић.
и која се

користи)

Корелација

са

другим Општа и неорганска хемија, математика

предметима

Наставнатема/мод
ул

Оквирни
бројчасова
(трајање
теме/модул
а)

Реднибројн
аставнетем
е/модула

ТАБЕЛА: теорија

Исходитеме/модула
Циљеви теме/модула

Ученик ће моћи да
:

Начин остваривања
принципа,циљева и
исходатема/модула

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Основни појмови у
органској хемији

1.

2.

Вештачке смоле и
пластичне масе,
еластомери

3.

4.

5.

3

Угљоводоници

15

7

Органска
кисеонична
једињења

Угљени хидрати

15

9

Објасни својства
угљениковог атома;
схвати појам
функционалне групе
и разликује врсте
органских
једињења.
Објасни
номенклатуру,
Стицање знања о
добијање, особине и
алифатичним и
примену: алкана,
ароматичним
алкена, алкина,
угљоводоницима и
диена, ароматичних
њиховим халогеним
угљоводоника и
дериватима.
њихових халогених
деривата.
Објасни пластичне
масе на бази
Стицање
знања
о
природних и
пластичним
масама,
синтетичких
каучуку и гуми.
макромолекула,
каучук и гуму.
Стицање знања о
основним појмовима:
угљеник и функционална
група.

Објасни
номенклатуру,
добијање, особине и
Стицање
знања
о
примену: алкохола и
хидроксилним,
фенола, алдехида и
карбонилним
и
кетона,
карбоксилним
карбоксилних
једињењима и њиховој
киселина и
примении.
деривата
карбоксилних
киселина.
Објасни глукозу,
Стицање знања о моно,
фруктозу, малтозу,
ди и полисахаридима и
сахарозу, скроб и
њиховој примени.
целулозу.

Дијалогом, усменим
излагањем,
провером домаћих
задатака.

Усменом
провером
знања.

Дијалогом,
предавањем,
усменим излагањем,
провером домаћих
задатака, допунском
и додатном
наставом.

Усменом
провером
знања,
тестовима
знања.

Предавањем,
усменим
излагањем,дијалого
м провером домаћих
задатака, додатним
и допунским радом.

Усменом
провером
знања,
тестовима
знања.

Предавањем,
усменим
излагањем,дијалого
м провером домаћих
задатака, додатним
и допунским радом.

Усменом
провером
знања,
тестовима
знања.

Предавањем,
усменим излагањем,
провером домаћих
задатака и

Усменом
провером
знања,
тестовима

6.

7.

8.

Органска
једињења са
азотом

допунским радом.

знања.

Објасни
номенклатуру,
добијање, особине и
примену:
нитроједињења,
амина,
аминокиселина и
протеина.

Усменим излагањем,
дијалогом,
предавањем,
провером домаћих
задатака, допунским
радом.

Усменом и
писменом
провером
знања.

4

Стицање знања о
добијању, особинама и
примени органских
супорних једињења.

Објасни тиоле,
сулфиде и
сулфонске
киселине.

Усменим излагањем,
дијалогом,
предавањем,
провером домаћих
задатака, допунским
радом.

Усменом
провером
знања.

7

Стицање знања о
особинама и примени
пестицида и њивом
утицају на околину

Дефинише
пестициде,
инсектициде,
фунгициде,
хербициде и
родентициде.

Усменим излагањем,
дијалогом,
предавањем,
провером домаћих
задатака

Усмена
провера
знања.

10

Органска сумпорна
једињења

Пестициди

Стицање знања о
добијању, особинама, и
примени органских
једињења са азотом.

1.

Наставнатема/мод
ул

Основни појмови у
органској хемији

Оквирни
бројчасова
(трајање
теме/модул
а)

Реднибројна
ставнетеме/
модула

ТАБЕЛА: вежбе

4

Циљеви теме/модула

Стицање знања о
прибору и хемикалијама
и методама за
пречишћавање и
одвајање супстанци из
смеше у лабораторији за

Начин
Исходитеме/модула
остваривања
принципа,циљева
Ученик ће моћи да
и
:
исходатема/модул
а
Правилно користи
Демонстрационом
прибор и
методом,
хемикалије; изврши коришћењем
одвајање супстанце прибора и
из смеше цеђењем, апаратура у
дестилацијом,
лабораторији.

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
Праћењем
исхода
лабораторијск
их вежби и
оцену
лабораторијск

органску хемију.

2.

3.

4.

Угљоводоници

Пластичне масе и
еластомери

Органска
кусеонична
једињења

12

28

ог дневника.

Експерименталнодемонстрационом
методом,
коришћењем
лабораторијског
прибора и опреме,
повезивањем
теорије и вежби.

Праћењем
исхода
лабораторијск
их вежби и
оцену
лабораторијск
ог дневника.

Стицање практичних
вештина при испитивању
пластичних маса и
еластомера.

Одреди вискозитет
раствора полимера,
рсзликује природнс
и вештсчкс влакна и
одреди пепео у
гуми.

Експерименталнодемонстрационом
методом,
коришћењем
лабораторијског
прибора и опреме,
повезивањем
теорије и вежби.

Праћењем
исхода
лабораторијск
их вежби и
оцену
лабораторијск
ог дневника.

Стицање практичних
вештина при добијању и
испитивању органских
кисеоничних једињења.

Добије и испита
особине алкохола,
алдехида и кетона и
краоксиних
киселина;
испита особине
фенола;
добије етилацетат и
сапун.

Експерименталнодемонстрационом
методом,
коришћењем
лабораторијског
прибора и опреме,
повезивањем
теорије и вежби.

Праћењем
исхода
лабораторијск
их вежби и
оцену
лабораторијск
ог дневника.

Испита особине
моно, ди и
полисахарида.

Експерименталнодемонстрационом
методом,
коришћењем
лабораторијског
прибора и опреме,
повезивањем
теорије и вежби.

Праћењем
исхода
лабораторијск
их вежби и
оцену
лабораторијск
ог дневника.

Експериментално-

Праћењем

Стицање практичних
вештина при доказивању
појединих елелмената и
добијању и испитивању
особина појединих
угљоводоника.

8

кристализацијом,
екстракицјом и
сублимацијом.
Докаже: угљеник,
аот сумпор и
халогене елементе
у органским
супстанцама;
добије и испита
особине метана,
етена и етина

5.

Угљени хидрати

8

Стицање практичних
вештина при испитивању
угљених хидрата.

8.

Органска

10

Стицање практичних

једињења са
азтом.

вештина при испитивању
органских једињења са
азотом.

Подручје рада

Испита особине
аминокиселина и
протеина.

демонстрационом
методом,
коришћењем
лабораторијског
прибора и опреме,
повезивањем
теорије и вежби.

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил

Техничар за рециклажу

Предмет

Познавање материјала

Разред
Фонд часова
Годишњи

исхода
лабораторијск
их вежби и
оцену
лабораторијск
ог дневника.

други
Теоријска
настава
/

Недељни

/

Вежбе
70
2

Практична
настава
/
/

Настава у
блоку
60
/

Укупно
130
2

Циљеви предмета

Да ученици схвате значај правилне употребе материјала у зависности
од њихових особина

Литература (препоручена литература и
која се користи)

Познавање материјала за I, II или III разред средње школе"; аутори:
Живка Мишић, Иван Ивановић, Дана Стојановић и Марија Узелац,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд

1.

2.

Наставна
тема/модул

УВОД

КРИСТАЛНИ
МАТЕРИЈАЛИ

број часова
(трајање
теме/модул

Реднибројн
аставнетем
е/модула

Корелација са другим предметима

6

1
6

Циљеви
теме/модула

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
материјалима
, њиховим
особинама и
премени

Упознавање
ученика са
грађом
кристалних

Општа и неорганска хемија, Органска хемија и Хемијска технологија

Исходи теме/модула

Оспособљавањеученик
адаразликујуматеријал
еиправилноихупотребе

Оспособљавањеученик
адасхватепроцескриста
лизације

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Усменим излагањем,
монолошко – дијалошком
методом, групним
понављањем, провером
домаћих задатака, путем
семинарских радова,
додатним и допунским
радом

Начин праћења и
вредновања ученичк
постигнућа

На почетку теме ученик
упознати са циљевима
исходима наставе / уче
планом рада и начиним
оцењивања.
Место реализације
наставе
 Теоријска
настава
реализује у учиониц

Препоруке за реализа
наставе
 користити
ПСЕ,
слике, графофолије

Оцењивање
Вредновање остварено
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода методом разго
и тестовима знања

На почетку теме ученик
упознати са циљевима
исходима наставе / уче
планом рада и начиним

материјала и
представљањ
ем кристала и
кристалних
решетки

оцењивања.
Место реализације
наставе
 Теоријска
настава
реализује у учиониц

Препоруке за реализа
наставе
 користити
ПСЕ,
слике, графофолије

Оцењивање
Вредновање остварено
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода методом разго
и тестовима знања

2

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
аморфним
материјалима

1
4

Упознавање
ученика са
појмовима
метала и
легура на
бази гвожђа,
њиховој
структури и
примени

АМОРФНИ
3.

МАТЕРИЈАЛИ

МЕТАЛНИ
4.

МАТЕРИЈАЛИ
НА БАЗИ FE

Оспособљавање
ученика да разликују
кристалне од аморфних
материјала

Оспособљавањеученик
адасхватепроцесдобија
њаметалеињиховихлег
ура

На почетку теме ученик
упознати са циљевима
исходима наставе / уче
планом рада и начиним
оцењивања.
Место реализације
наставе
 Теоријска
настава
реализује у учиониц

Препоруке за реализа
наставе
 користити
ПСЕ,
слике, графофолије

Оцењивање
Вредновање остварено
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода методом разго

и тестовима знања

ОБОЈЕНИ
МЕТАЛИ
5.

И

ЊИХОВЕ
ЛЕГУРЕ

1
4

МАТЕРИЈАЛИ
ДОБИЈЕНИ
6.

СИНТЕРОВАЊЕ

2

М

7. НЕМЕТАЛНИ
МАТЕРИЈАЛИ

1
0

МАКРОМОЛЕКУЛ
8.

СКИ
МАТЕРИЈАЛИ

4

Упознавање
ученика са
појмовима
везаним за
обојене
метале,
њиховој
кристалној
структури,
добијању и
примени
Упознавање
ученика са
појмом
металног
праха и
синтеровање
Упознавање
ученика
сапојмовима
неметалних
материјала и
прављењу
разлике
између
метела и
неметала
Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
макромолеку
лима

Оспособљавање
ученика да разликују
особине, добијање
обојених метала и
њихову примену

Усменим излагањем,
монолошко – дијалошком
методом, групним
понављањем, провером
домаћих задатака, путем
семинарских радова,
додатним и допунским
радом

Оспособљавање
ученика да знају зашто
су важни метални
прахови и где се
примењују
Оспособљавање
ученика да разликују
особине, добијање и
примену керамике,
стакла, ватросталних
материјала и
минералних везива

Усменим излагањем,
монолошко – дијалошком
методом, групним
понављањем, провером
домаћих задатака, путем
семинарских радова,
додатним и допунским
радом

Оспособљавање
ученика да дефинишу
полимере (смоле,
силикони еластомери,
дрво, целулоза и
папир), њихово
добијање и примену

На почетку теме ученик
упознати са циљевима
исходима наставе / уче
планом рада и начиним
оцењивања.
Место реализације
наставе
 Теоријска
настава
реализује у учиониц

Препоруке за реализа
наставе
 користити
ПСЕ,
слике, графофолије

Оцењивање
Вредновање остварено
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода методом разго
и тестовима знања
Усменим излагањем,
монолошко – дијалошком

9.

ЗАШТИТНЕ
ПРЕВЛАКЕ

2

Упознавање
ученика са
основним
појмовима
заштитних
превлака

Оспособљавање
ученика да изврше
поделу заштитних
превлака, наведу
њихов задатак,
функцију и примену

методом, групним
понављањем, провером
домаћих задатака, путем
семинарских радова,
додатним и допунским
радом

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за рециклажу (четворогодишње образовање)

Предмет

Врсте и својства отпада

Разред

други разред
Теоријска
настава
105

Фонд часова
Годишњи
Недељни

3

105
3

Практична
настава
/
/

Настава
блоку
/
/

у Укупно
210
6

Ученици треба да науче које врсте отпада постоје, њихова својства,
као и да примењују прописе и стандарде из ове области.
1) Проф. др. Јован Средојевић " Рециклажа отпада" , Универзитет у
Зеници,
Машински
факултет,
Зеница
,
2006.
2) Проф. др. Јован Средојевић " Обрада и депоновање отпада" ,
Универзитет у Сарајеву, Машински факултет, Зеница, 2003.
(препоручена
3) M.Ристић, Ш.Ђармати, M.Вучковић" Прерада и одлагање чврстог
и
која
се
отпада",
ЗУНС,
Београд,
2009.
4) М.Ристић,М.Вуковић,“Управљање чврстим отпадом“,Технички
факултет, Бор, 2006.
5) Инернет

Циљеви предмета

Литература
литература
користи)

Вежбе

Корелација
предметима

са

другим

Уређаји и опрема за рециклажу, познавање материјала, безбедност и
здравље на раду, рециклажне технологије

Наставна
тема/модул

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модул
а)

Редни број
наставне
теме/модул
а

Табела 1: Врсте и својства отпада (теорија)

1.

Увод

2

2.

Настанак отпада

4

3.

Врсте отпада као
последица
животних
активности

16

4.

Технолошки отпад
као секундарна
сировина

23

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Ученици знају
шта се
Дефинисати
подразумева
отпад.
под појмом
отпада.
Ученици
схватају значај
Објаснити
правилног
настанак отпада.
поступања са
отпадом.
Стицање знања о Ученици
врстама отпада на разликују врсте
основу места
отпада према
настанка.
месту настанка.
Ученици имају
Стицање знања о увид у
економској
економску
оправданости
оправданост
коришћења
коришћења
отпада, поновне
отпада као и
употребе и
значај поновне
рециклаже.
употребе и
рециклаже.

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученички
постигнућа

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања.

Усмена провера знања

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања.

Усмена провера знања
Домаћи задатак.

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања.

Усмена и писана
провера знања. Домаћи
задатак.

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања.

Усмена и писана
провера знања. Домаћи
задатак.

5.

Бесповратни отпад

4

Указати
ученицима на
чињеницу да неке
врсте отпада није
могуће
искористити.

6.

Опасан отпад

6

Објаснити начин
настанка, врсте и
својства опасног
отпада.

7.

Својства отпада

30

Навести и
објаснити основна
својства отпада.

8.

Класификација
отпада према
својствима – листа
отпада

20

Класификовати и
разврстати отпад
према својствима.

Ученици знају
да неке врсте
отпада није
могуће
искористити.
Ученици знају
шта је опасан
отпад, како
настаје и која су
његова
својства.
Ученици
примењују
стечена знања
о својствима
отпада за
класификацију и
разврставање
отпада.
Ученици
примењују
стечена знања
о својствима
отпада за
класификацију и
разврставање
отпада.

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања.

Усмена провера знања
Домаћи задатак.

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања.

Усмена провера знањ
Домаћи задатак.

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања.

Усмена и писана
провера знања. Домаћи
задатак.

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања.

Усмена и писана
провера знања. Домаћи
задатак.

Наставна
тема/модул

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модул
а)

Редни број
наставне
теме/модул
а

Табела 2: Врсте и својства отпада (вежбе)

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

1.

Увод

2.

Опште шеме
искоришћавања и
збрињавања
отпада

3.

Технолошки отпад
као секундарна
сировина

4.

Опште шеме
карактеристика и
класификације
отпада

3

Упознати ученике
са мерама
заштите на раду.

20

Упознати ученике
са методама
разврставања
отпада.

14

26

5.

Бесповратни отпад

4

6.

Опасан отпад

4

7.

Класификација
отпада према
својствима –
разрађивање
листе отпада

26

Помоћу примера
из металуршке и
хемијске праксе
указати на значај
технолошког
отпада као
секундарне
сировине, његове
поновне употрбе и
рециклаже.
Одређивање
својства отпада
израдом шема и
одговарајућих
прорачуна.
Стицање знања о
настанку и
својствима
бесповратног
отпада.
Стицање знања о
својствима
опасног отпада.
Стицање знања о
класификацији
отпада према
својствима ради
правилног вођења

Ученици знају
мере заштите
на раду.
Ученици знају
да примењују
методе
разврставања и
да одреде
састав отпада.
Ученици
схватају значај
поновне
употребе и
рециклаже
отпада.
Ученици су
оспособљени за
анализу
изабраног
састојка отпада.
Ученици знају
како настаје
бесповратни
отпад и која су
његова
својства.
Ученици знају
која су својства
опасног отпада.
Ученици знају
да класификују
отпад према
својствима.

Монолошка,
дијалошка метода.

Усмена провера
знања.

Монолошка,
Усмена провера
дијалошка метода,
знања. Домаћи
метода показивања. задатак.

Монолошка,
Усмена и писана
дијалошка метода,
провера знања.
метода показивања. Домаћи задатак.

Монолошка,
Усмена провера
дијалошка метода,
знања. Домаћи
метода показивања. задатак.

Монолошка,
Усмена и писана
дијалошка метода,
провера знања.
метода показивања. Домаћи задатак.
Монолошка,
Усмена провера
дијалошка метода,
знања. Домаћи
метода показивања. задатак.
Монолошка,
Усмена провера
дијалошка метода,
знања. Домаћи
метода показивања. задатак.

8.

Вођење
документације

одговарајуће
документације.
Упознати ученике
са документацијом
о начинима
разврставања,
паковања,
складиштења и
чувања
секундарних
сировина и отпада
као и начином
вођења
документације.

8

Ученици
правилно воде
одговарајућу
документацију.

Монолошка,
Усмена и писана
дијалошка метода,
провера знања.
метода показивања. Домаћи задатак.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за рециклажу (четворогодишње образовање)

Предмет

Уређаји и опрема за рециклажу

Разред

Годишњи

други разред
Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

литература
користи)

70
2

Практична
настава
/
/

Настава
блоку
/
/

у Укупно
120
4

Ученици треба да стекну знања о врстама и карактеристикама опреме
која се користе за управљање отпадом и рециклажом.
1) Светомир Цвијовић, Слободан Кончар-Ђурђевић и Радмила
(препоручена
Цвијовић, „Maшине, апарати и операције за II, III и IV разред
и
која
се
стручне школе за трогодишње и четворогодишње образовање у
области хемије, неметала и прераде хране“,

Циљеви предмета
Литература

Вежбе

Корелација

са

предметима

2) Душанка Ивановић и Миланка Добричанин,” практикум из
машина, апарата и операција”,
3) Проф. др. ЈованСредојевић " Рециклажа отпада" , Универзитет
у Зеници, Машински факултет, Зеница, 2006.
4) Проф. др. ЈованСредојевић " Обрада и депоновање отпада" ,
Универзитет у Сарајеву, Машински факултет, Зеница, 2003.
5) Интернет
другим Врсте и својства отпада, познавање материјала, безбедност и
здравље на раду, рециклажне технологије.

1.

2.

Наставна
тема/модул

Увод

Опрема за
сакупљање и
транспорт отпада

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модул
а)

Редни број
наставне
теме/модул
а

Табела 1: Уређаји и опрема за рециклажу (теорија)

8

6

Циљеви
теме/модула
Стицање знања о
технолошким
операцијама и
њиховој подели.
Стицање знања о
флуидима,
њиховим
карактеристикама
као и њиховом
транспорсту.
Стицање знања о
врстама посада за
сакупљање
отпада,
системима за
транспорт отпада,
возилима за

Начин
остваривања
принципа,циљева
и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких постигнућа

Ученици
разликују
технолошке
операције као и
уређаје у којима
се обављају
теннолошке
операције.

Монолошка,
дијалошка
метода, метода
показивања.

Усмена провера
знања.

Ученици су
оспособљени
за правилан
избор посада за
сакупљање
отпада,
система за

Монолошка,
дијалошка,
илустративна
метода, метода
показивања.

Усмена и писана
провера знања.
Домаћи задатак.

Исходи
теме/модула

транспост и
начинима
претовара отпада.

3.

Бункери и уређаји
за дозирање

4.

Уређаји за
уситњававање
отпада

5.

6.

Уређаји за
просејавање
отпада

Уређаји за
разврставање
(сортирање)
отпада

6

16

8

16

Стицање знања о
бункерима и
уређајима за
дозирање, као и о
њихово принципу
рада.
Стицање знања о
начинима
ситњења чврстог
материјала,
степену ситњења,
подели уређаја
према степену
ситњења као и о
принципу рада
уређаја за
уситњавање.
Стицање знања о
просејавању
чврстог
материјала,
уређајима за
просејавање и
принципима рада
уређаја за
просејавање.
Стицање знања о
уређајима за
ручно и
аутоматско
разврставање
отпада и њиховом
принципу рада.

транспорт
отпада,
возилила за
транспост.
Ученици су
оспособљени
за правилан
избор бункера и
уређаја за
дозирање.

Монолошка,
дијалошка,
илустративна
метода, метода
показивања.

Усмена провера
знања. Домаћи
задатак.

Ученици су
оспособљени
за правилан
избор уређаја
за уситњавање.

Монолошка,
дијалошка,
илустративна
метода, метода
показивања.

Усмена и писана
провера знања.
Домаћи задатак.

Ученици су
оспособљени
за правилан
избор уређаја
за просејавање
.

Монолошка,
дијалошка,
илустративна
метода, метода
показивања.

Ученици су
оспособљени
за правилан
избор уређаја
за ручно и
аутоматско
разврставање
отпада.

Монолошка,
дијалошка,
илустративна
метода, метода
показивања.

Усменим и писаним
испитивањем. Домаћи
задатак.

Усмена провера
знања. Домаћи
задатак.

7.

Уређаји за
укрупњавање

10

Стицање знања о
уређајима за
брикетирање и
пелетизацију и
њиховом
принципу рада.

Ученици су
оспособљени
за правилан
избор уређаја
за
укрупњавање.

Монолошка,
дијалошка,
илустративна
метода, метода
показивања.

Усмена и писана
провера знања.
Домаћи задатак.

1.

2.

3.

4.

Наставна
тема/модул

Увод

Опрема за
сакупљање и
транспорт отпада

Бункери и уређаји
за дозирање

Уређаји за
уситњававање
отпада

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модул
а)

Редни број
наставне
теме/модул
а

Табела 2: Уређаји и опрема за рециклажу (вежбе)

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

2

Упознати ученике
са мерама
заштите на раду.

12

Шематски
приказати и
анализирати
опрему за
сакупљање и
транспорт отпада.

8

Објаснити
принципе рада
бункера и уређаја
за дозирање на
основу шематских
приказа.

14

Објаснити
принципе рада
машина за
уситњавање са
кртим и жилавим

Ученици знају
мере заштите
на раду.
Ученици су
оспособљени за
правилан избор
одговарајуће
опреме за
сакупљање и
транспорт
отпада.
Ученици су
оспособљени за
правилан избор
одговарајућих
бункера и
уређаја за
дозирање.
Ученици су
оспособљени за
правилан избор
одговарајућих
уређаја за

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања.

Усмена провера
знања.

Монолошка,
дијалошка,
илустративна метода,
метода показивања.

Усмена провера
знања.
Домаћи задатак.

Монолошка,
дијалошка,
илустративна метода,
метода показивања.

Усмена провера
знања. Домаћи
задатак.

Монолошка,
дијалошка,
илустративна метода,
метода показивања.

Усмена и писана
провера знања.
Домаћи задатак.

5.

6.

7.

Уређаји за
просејавање
отпада

Уређаји за
разврставање
(сортирање)
отпада

Уређаји за
укрупњавање

Подручје рада

6

18

10

ломом на основу
шематских
приказа.
Објаснити
принципе рада
уређаја за
просејавање на
основу шематских
приказа.
Објаснити
принципе рада
уређаја за ручно и
аутоматско
разврставање на
основу шематских
приказа.
Објаснити
принципе рада
уређаја за
брикетирање и
пелетелизацију на
основу шематских
приказа.

уситњавање.

Ученици су
оспособљени за
правилан избор
уређаја за
просејавање.

Монолоашка,
дијаловошка,
илустративна метода,
метода показивања.

Усмена провера
знања. Домаћи
задатак.

Ученици су
оспособљени за
правилан избор
уређаја за
ручно и
аутоматско
разврставање.

Монолошка,
дијалошка,
илустративна метода,
метода показивања.

Усмена провера
знања. Домаћи
задатак.

Ученици су
оспособљени за
правилан избор
уређаја за
брикетирање и
пелетелизацију.

Монолошка,
дијалошка,
илустративна метода,
метода показивања.

Усмена и писана
провера знања.
Домаћи задатак.

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил

Техничар за рециклажу

Предмет

Одрживи развој

Разред

трећи
Теоријска
настава
70

Фонд часова
Годишњи
Недељни

2

Циљеви предмета
Литература (препоручена
литература и која се
користи)

број часова
(трајање
теме/модул

наставне
теме/модул

Корелација са другим
предметима

Наставна
тема/моду
л

1. Увод

Циљеви
теме/модул
а

4

Упознав
ање
ученика

Вежбе
/
/

Практична
настава
/
/

Настава у
блоку
/
/

Укупно
70
2

Да ученици савладају основе одрживог развоја, овладају
одређивањем индикатора одрживог развоја и усвоје неопходност
интегрисаног економског и друштвеног развоја на еколошки
прихватљив начин
Проф.др Мара Ђукановић " Животна средина и одрживи развој"

Хемија, биологија, географија и економика пословања

Исходи теме/модула

Оспособљавањеученикадасхватееколошкеп
оследицеиндустријскогразвојаиувођењаконц
ептаодрживогразвоја

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула
Усменим излагањем,
монолошко – дијалошком
методом, групним

Начин праћ
вреднова
ученичк
постигну

На почетку т
ученике упоз
са циљевим

Принципи
2. одрживог

2

развоја

Укључива

средине

у

Оспособљавањеученикадасхвате
Националну стратегију за континуално
образовање кроз одрживи развој

5

Упознав
ање
ученика
са
необнов
љивим
и

Оспособљавањеученикадаразликују
необновљиве од обновљивих извора
енергије, као и важност рационлног
коришћења природних ресурса

остале
секторе
политике
Животна
4.

средина и
рационалн
о

Оспособљавањеученикадасхватеосновнепр
инципеодрживогразвоја

3

политике
животне

понављањем, провером
домаћих задатака, путем
семинарских радова, додатним
и допунским радом

Упознав
ање
ученика
са
Национ
алном
стратеги
јом
одрживо
г
развоја

ње

3.

са
важнош
ћу
концепт
а
одрживо
г
развоја
Упознав
ање
ученика
са
важнош
ћу
принцип
а
одрживо
г
развоја

исходима на
/ учења, пла
рада и начи
оцењивања.
Место
реализациј
наставе
 Теоријска
настава
реализује
учионици

Препоруке
реализациј
наставе
 користити
шеме,
графофол

Оцењивањ
Вредновањ
остваренос
исхода врш
кроз:
праћење
оствареност
исхода мет
разговора и
тестовима з

коришћењ
е ресурса

Фактори
5.

ризика по
животну

4

средину

6.

Управљањ
е отпадом

7. Климатске

3

4

обновљ
ивим
изворим
а
енергије
Упознав
ање
ученика
са
штетни
м
утицаје
м
климатс
ких
промена
на
животну
средину
и других
фактора
ризика
по
животну
средину
Упознав
ање
ученика
са
основни
м
принцип
има
управљ
ања
отпадом
Упознав
ање

Оспособљавањеученикадасхватепоследице
природнихкатастрофа, удеса,
хемикалијазрачењана животну средину

На почетку т
ученике упоз
са циљевим
исходима на
/ учења, пла
рада и начи
оцењивања.
Место
реализациј
наставе
 Теоријска
настава
реализује
учионици

Препоруке
реализациј
наставе
 користити
ПСЕ,шем
слике,
графофол
Оспособљавањеученикадасхватестратегију
управљањаотпадом

Оспособљавањеученикадасхватепоследице
глобалногзагревања,

Оцењивањ
Вредновањ
остваренос
исхода врш
кроз:
праћење
оствареност
исхода мет
разговора и

промене

Утицај
економских
сектора на
животну
8.

средину

8

Концепт
чистије
производњ
е
9.

2

ученика
са
глобалн
им
проблем
ом
климатс
ких
промена
Упознав
ање
ученика
са
последи
цама на
животну
које
настају
из
различи
тих
економс
ких
сектора
Упознав
ање
ученика
са
међунар
одним
стандар
дима и
ефекти
ма
увођењ
а
чистије
произво

научемерезањеговоспречавањеимеханизме
којејемогућеприменитиуциљуефикаснијечис
тијепроизводње

Оспособљавањеученикадасхватепоследице
штетногутицајаиндустрије, рударства,
енергетике, пољопривреде, шумарства,
ловаириболова, каоитуризмаисаобраћаја

Оспособљавањеученикадасхвате IPPC
директиву, каои BAT и BREF
међународнеинструменте

тестовима з

дње

Енергетска
ефикаснос
т
1

5

0.

Загађења
и мере
заштите
животне
средине
1

5

1.

1

Економски

2. аспекти

6

Упознав
ање
ученика
са
основни
м
појмови
ма
енергет
ске
ефикасн
ости
Упознав
ање
ученика
са
основни
м
мерама
које је
потребн
о
примени
ти у
циљу
смањењ
а
загађењ
а
животне
средине
Упознав
ање
ученика
са

Оспособљавањеученикадаразликујуенергет
скуефикаснотоденергетскеинтензивностиин
аучемерезапобољшање енергетске
ефикасности

Оспособљавањеученикадаразликујуврстеза
гађењаинаучеосновнестандардезаштитежив
отнесредине

Оспособљавањеученикадасхватеодрживупр
оизводњуипотрошњукрозживотнициклуспро
извода

На почетку т
ученике упоз
са циљевим
исходима на

одрживог
развоја

Социјални
1

услови и

3. перспектив

8

е

1
4.

Институци
онални
оквир

2

основни
м
појмови
ма који
повезују
економи
ју и
одрживи
развој
Упознав
ање
ученика
са
друштве
ним
вреднос
тима и
квалите
том
живота
преко
одрживо
г
развоја
Упознав
ање
ученика
са
носиоци
ма
спровођ
ења
концепт
а
одрживо
г
развоја

/ учења, пла
рада и начи
оцењивања.
Место
реализациј
наставе
 Теоријска
настава
реализује
учионици

Оспособљавањеученикадасхватепопулацио
нуполитику, социјалнусигурност,
роднуравноправност,
информисаностиучешћејавностиуодлучива
њу,
каоирегионалниилокалниаспектодрживограз
воја

Оспособљавањеученикадасхватеулогуинсти
туцијауспровођењуипраћењу концепта
одрживог развоја

Препоруке
реализациј
наставе
 користити
ПСЕ,шем
слике,
графофол

Оцењивањ
Вредновањ
остваренос
исхода врш
кроз:
праћење
оствареност
исхода мет
разговора и
тестовима з

1
5.

Индикатор
и одрживог

9

развоја

Упознав
ање
ученика
са
појмови
ма о
индикат
орима и
сетовим
а
индикат
ора
одрживо
г
развоја

Оспособљавањеученикадаприменеразнесет
овеиндикатораодрживогразвојакојисеодносе
намониторингживотнесредине

Подручје рада

Геологија,рударство и металургија

Образовни профил

Техничар за рециклажу

Предмет

Основи квалитета

Разред

III
Теоријска
настава
/

Фонд часова
Годишњи
Недељни

/

Циљеви предмета
Литература
литература
користи)

(препоручена
и
која
се

Вежбе
70
2

Практична
настава
/
/

Настава
блоку
/
/

у Укупно
70
2

-стицање знања о законској регулативи и стандардима везаним за
управљање отпадом,рециклажом и успешно управљање ресурсима у
њиховој ингеренцији
Нема препоручене литературе

са

Наставна
тема/модул

број часова
(трајање
теме/модул

Редни број
наставне
теме/модул
а

Корелација
предметима

-Одрживи развој,
-опасан отпад,
другим
-безбедност и здравље на раду,
-рециклажа материјала,
-рециклажа комуналног отпада

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

На почетку модула

Основни
1.

појмови

6



дефинише
квалитета



разуме
и
објашњава
карактеристике
квалитета
производа и услуга
на
различитим
појединачним
примерима,

Проширивање и
продубљивање знања
о појму и дефиницији
квалитета.
Стицање знања о
развоју квалитета и
елементима квалитета


појам

ученике упознати са
циљевима

и

исходима наставе /
учења, планом рада Вредновање
и
начинима остварености
оцењивања.

исхода
вршити кроз:

Облици наставе
Модул се реализује

наведе најважније кроз следеће облике
ауторе који су се наставе:
бавили
појмом
квалитета
 вежбе (6 часова)

Подела

одељења



праћење
остварено
сти исхода

на групе
Одељење се дели
на 2 групе приликом
реализације:


вежби

Препоруке

за

реализацију
наставе

Законска
2.

регулатива

18

Стицање,проширивање
и продубљивање
знања о законској
регулативи у области
управљања
отпадом,рециклажом и
заштитом животне
средине. Упознавање
са основним
принципима
националних прописа и
прописа локалне
самоуправе, као и
националне стратегије
управљања отпадом.





Познаје
основне
законе и начела у
области
управљања
отпадом,рециклаж
ом и заштитом
животне средине.
Разуме важност и
друштвени значај
националних
прописа и прописа
локалне



користити
моделе,шеме
компјутерске
анимације,
поједине примере
различитих
производа
и
услуга



користити
одговарајућа
законска акта



Вредновање
остварености
исхода

садржаје ове теме вршити кроз:
повезати
са
 праћење
садржајем
у
остварено
области
сти исхода
управљања
отпадом,рециклаж  тест
ом и заштитом
знања
животне средине

самоуправе, као и
националне
стратегије
управљања
отпадом


3.

Стандарди

24

Развијање знања о
стандардима.
Увођење појма
стандардизација,као и
нивои
стандардизације.
Развијање знања и
схватање ученика о
значају увођења и
примене SRPS ISO
9000 i SRPS ISO 14000
стандарда.

Упознат
је
са
ЛЕАП-ом
(Локални
еколошки акциони
план) и нјеговим
значајем
за
локалну средину



Дефинише
стандарда



зна
врсте
стандарда
и
наводи
одговарајуће
примере





појам

разуме
појам
стандардизације и
схвата
његов
значај
Зна
основне
карактеристике







користити моделе,
шеме,
слике,
скице,
Вредновање
компјутерске
анимације...
остварености
упознати ученике исхода
са
својствима вршити кроз:
SRPS ISO 9000 i  праћење
SRPS ISO 14000
остварено
стандарда.
сти исхода
користити
примере
из
свакодневног
живота
ради

SRPS ISO 9000 и
потребу
његовог
увођења


Зна
основне
карактеристике
SRPS ISO 14000 и
потребу
његовог
увођења

лакшег
разумевања
градива


садржаје повезати
са
садржајима
предходних
модула



користити
различите
примере
документације
која се попуњава
у предузећима из
локалне средине
која
се
баве
управљањем
отпадом,рециклаж
ом и заштитом
животне средине.





4.

5.

Документација

Обученост

10

и 12

Стицање,проширивање
и продубљивање
знања о документацији
у области управљања
отпадом,рециклажом и
заштитом животне
средине.

Стицање,проширивање
и продубљивање

зна
да
наведе
различите
врсте
докумената
који
прате
инертан
отпад



зна
да
наведе
различите
врсте
докумената
који
прате опасан отпад



уме
да
документ
прати
отпад



Разуме

попуни
који
инертан

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:


праћење
остварено
сти исхода



тест
знања

.израду
домаћих
задатака
значај



користити

шеме, Вредновање

компетентност
у

области

управљања
отпадом

и

знања о обучености и
компетентности у
области управљања
отпадом, рециклажом и
заштитом животне
средине.

рециклажом





обучености
запослених
у
области
управљања
отпадом,
рециклажом и
заштитом
животне
средине.
Схвата
одговорност
запослених
у
области
управљања
отпадом,
рециклажом и
заштитом
животне
средине.
Уочава важност
континуиране
едукације
у
области
прописа

слике,
компјутерске
анимације...


садржаје ове теме
повезати
са
садржајима теме
документација и
стандарди




при
обради
ових садржаја
указати
на
важност
континуиране
едукације
у
области
прописа

нагласити значај
одговорности
и
обучености
запослених
у
области
управљања
отпадом,
рециклажом
и
заштитом животне
средине.

остварености
исхода
вршити кроз:


праћење
остварено
сти исхода

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил

Техничар за рециклажу

Предмет

Рециклажа материјала

Разред

III
Теоријска

Фонд часова

Вежбе

настава

Практична

Настава

настава

блоку

у Укупно

Годишњи

105

140

/

60

305

Недељни

3

4

/

/

7

Циљ овог предмета је да ученици стекну знања и оспособе се за

Циљеви предмета

рециклажу металних и неметалних материјала

Литература

(препоручена

литература

и

која

се

/

користи)
Познавање материјала, Безбедност и здравље на раду, Врсте и
Корелација
предметима

са

другим својства отпада, Уређаји и опрема за рециклажу, Опасан отпад,
Рециклажа комуналног отпада, Управљање отпадом, Рециклажне
технологије

Рециклажа материјала (3+4 часа недељно, 105+140часова годишње + 60 часова наставе у блоку годишње)

2

3

Увод

Рециклажа
железних
материјала

Рециклажа бакра
и легура бакра

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1

Наставна
тема/модул

2

Циљеви теме/модула

Упознавање са мотивима и
економском оправданошћу
рециклаже металних и неметалних
материјала, како из природних тако и
из секундарних сировина

Начин
праћења и
вреднова
ња
ученичких
постигнућ
а

Исходи
теме/модула

Начин
остваривања
принципа,циљ
ева и исхода
тема/модула

Разумевање
мотива
рециклаже

Усвајају
знање,
Усмено
примењују
излагање
стечено знање

16

Стицање знања о основама добијања
гвожђа и челика
Упознавање са начинима и местима
формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада
Стицање знања о технолошким
могућностима добијања метала и
легура
прерадом
секундарних
сировина

Ученике
научити и
како настаје
железни
отпад,
анализом
примене
одговарајући
процес
рециклаже

8

Стицање знања о основама добијања
бакра и легура бакра
Упознавање са начинима и местима
формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада

Ученике
научити и
указати на
настанак
бакарног
отпада који
потичу из

Ученици се
оспособљавај
у да усвајају и
изграђују
знање,
примењују
стечено
знање,
процењују и
праве избор
процеса за
рециклирање
железних
материјала,
развијају
свест о
заштити
животне
средине
Ученици се
оспособљавај
у да
примењују
стечено
знање,
процењују и

Писмено и
усмено
излагање,
Усмена и
писмена
провера
знања,
Домаћи

Писмено и
усмено
излагање,
Усмена и
писмена
провера
знања,

Стицање знања о начинима добијања
метала и легура прерадом
секундарних сировина

4

5

Рациклажа
алуминијума
легура
алуминијума

и

Рециклажа олова
и легура олова

10

Стицање знања о основама добијања
алуминијума и легура алуминијума
Упознавање са начинима и местима
формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада
Стицање знања о начинима добијања
метала и легура прерадом
секундарних сировина

6

Стицање знања о основама добијања
олова и легура олова
Упознавање са начинима и местима
формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада
Стицање знања о начинима добијања
метала и легура прерадом
секундарних сировина

раличитих
третмана
материјала,
њихово
одлагање,
анализом
примене
одговарајући
процес
рециклаже

праве избор
процеса за
рециклирање
бакарних
материјала,
развијају
свест о
заштити
животне
средине
Ученици се
оспособљавај
Ученике
у да
научити и
примењују
указати на
стечено
настанак
знање,
отпада
процењују и
алуминијума
праве избор
који потиче
процеса за
из раличитих
рециклирање
третмана
отпада
материјала,
алуминијума,
његово
развијају
одлагање и
свест о
начин
заштити
рециклаже
животне
средине
Ученике
Ученици се
научити и
оспособљавај
указати на
у да
настанак
примењују
отпада
стечено
оловакоји
знање,
потиче из
процењују и
раличитих
праве избор
третмана
процеса за
материјала,
рециклирање
његово
олова,

Домаћи

Писмено и
усмено
излагање,
Усмена и
писмена
провера
знања,
Домаћи

Усмена и
писмена
провера

одлагање и
рециклажа

6

Рациклажа
племенитих
метала

4

Стицање знања о основама добијања
племенитих метала
Упознавање са начинима и местима
формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада
Стицање знања о начинима добијања
метала и легура прерадом
секундарних сировина

Ученике
научити и
указати на
настанак
отпада који
потиче из
раличитих
третмана
материјала,
његово
одлагање и
рециклажа
Ученике
научити и
указати на
настанак
отпада
никлакоји
потиче из
раличитих
третмана
материјала,
његово
одлагање и
рециклажа

7

Рациклажа никла
и легура никла

4

Стицање знања о основама добијања
никла и легура никла
Упознавање са начинима и местима
формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада
Стицање знања о начинима добијања
метала и легура прерадом
секундарних сировина

8

Рециклажа
магнезијума
легура

4

Стицање знања о основама добијања Ученике
магнезијума и легура магнезијума
научити и
Упознавање са начинима и местима указати на

и

развијају
свест о
заштити
животне
средине и
дејству олова
на њу
Ученици се
оспособљавај
у да
примењују
стечено
знање,
процењују и
праве избор
процеса за
рециклирање
племенитих
метала
Ученици се
оспособљавај
у да
примењују
стечено
знање,
процењују и
праве избор
процеса за
рециклирање
никла,
развијају
свест о
заштити
животне
средине
Ученици се
оспособљавај
у да

Усмена и
писмена
провера

Усмена и
писмена
провера

Усмена и
писмена
провера

магнезијума

9

10

Рециклажа
осталих метала и
легура

Рециклажа
неорганских
материјала

формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада
Стицање знања о начинима добијања
метала
и
легура
прерадом
секундарних сировина

6

18

Стицање знања о основама добијања
осталих метала и легура
Упознавање са начинима и местима
формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада
Стицање знања о начинима добијања
метала
и
легура
прерадом
секундарних сировина

Стицање знања о основима добијања
керамике,
стакла,
грађевинских
материјала
Стицање знања о начинима добијања
и
употребе
керамике,
стакла,
грађевинских
материјала
као
секундарне сировине и рециклажа

настанак
отпада
магнезијума
који потиче
из раличитих
третмана
материјала,
његово
одлагање и
рециклажа
Ученике
научити и
указати на
настанак
отпада који
потиче из
раличитих
третмана
материјала,
његово
одлагање и
рециклажа
Ученике
научити
добијање и
употребу
керамике,
стакла и
грађевинског
материјала,
као и врсту
отпада који
при тим
процесима
настаје.
Ученике
треба
научити да

примењују
стечено
знање,
процењују и
праве избор
процеса за
рециклирање
магнезијума

Ученици се
оспособљавај
у да
примењују
стечено
знање,
процењују и
праве избор
процеса за
рециклирање
метала

Усмена и
писмена
провера

Ученици се
оспособљавај
у да
примењују
стечено
знање,
процењују и
праве избор
процеса за
рециклирање
неоргансих
материјала
развијају
свест о
заштити
животне

Писмено и
усмено
излагање,
Усмена и
писмена
провера
знања,
Домаћи

11

12

Рециклажа
органских
полимерних
матреријала

Рециклажа
текстилних
материјала

20

8

Стицање знања о основима добијања
папира, гуме, пластичних маса,
асфалта
Стицање знања и коришћење папира,
гуме, пластичних маса, асфалта као
секундарне сировине и рециклажа

изврше
рециклажу
насталог
отпада
Ученике
научити
добијање
папира,
гуме,
пластичних
маса,
асфалта, као
и врсту
отпада који
при тим
процесима
настаје.
Ученике
треба
научити да
изврше
рециклажу
насталог
отпада

Научити
Стицање знања о основима прераде
ученике
текстилних материјала и коришћење
основама
текстила као секундарне сировине и
рециклаже
рециклажа
текстила

средине

Ученици се
оспособљавај
у да
примењују
стечено
знање,
процењују и
праве избор
процеса за
рециклирање
органских
материјала,
развијају
свест о
заштити
животне
средине

Писмено и
усмено
излагање,
Усмена и
писмена
провера
знања,
Домаћи

Ученици се
оспособљавај
у да
примењују
стечено
знање,
процењују и
праве избор
процеса за
рециклирање
текстила,
развијају
свест о
заштити

Усмена и
писмена
провера

животне
средине

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил

Техничар за рециклажу

Предмет

Рециклажа комуналног отпада

Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се
користи)
Корелација са другим
предметима

трећи
Теоријска
настава
70
2

Вежбе
/
/

Практична
настава
/
/

Настава у
блоку
/
/

Укупно
70
2

Упознавање са принципима третмана комуналног отпада, систему
сакупљања, разврставања и различитим поступцима обраде и
рециклаже комуналног отпада
1. Мирјана Ристић, Шимон Ђармати и Милка Вучковић „Прерада и
одлагање чврстог отпада“, Завод за уџбенике и наставна средства
Београд, 2009. год.;
2. Проф. др Јован Средојевић „Рециклажа отпада“, Универзитет у
Зеници, Машински факултет, 2006.год.
Врсте и својства отпада, Рециклажа материјала, Уређаји и опрема за
рециклажу

УВОД

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна
тема/модул

6

Оспособљавањеуче
никадасамосталноиз
вршекласификацијуо
тпадапремаместуииз
ворунастајања

22

Упознавање
ученика са
појмовима
компатибилн
ости,
редукције
запремине,
деструкције и
локализовањ

Оспособљавањеуче
никадаразликујуфиз
ички, хемијски,
физичкохемијскиибиолошкит
ретманотпада,
основнепринципетер
мичкедеструкције,
стабилизације,

ТРЕТМАНА
ОТПАДА

Исходи теме/модула

Упознавање
ученика са
начинима
настајања
отпада и
основнoм
поделом
материјала у
чврстом
комуналном
отпаду

ПРИНЦИПИ
2.

Циљеви
теме/модула

Начин
остваривањ
а
принципа,ц
иљева и
исхода
тема/модул
а

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
Усменим оцењивања.
излагање Место реализације наставе
м,
 Теоријска
настава
се
монолош
реализује у учионици
ко –
дијалошк
Препоруке за реализацију
ом
наставе
методом,
 користити
ПСЕ,шеме,
групним
слике, графофолије
понавља
њем,
Оцењивање
проверо
Вредновање остварености
м
исхода вршити кроз:
домаћих
задатака, праћење остварености
исхода методом разговора
путем
и тестовима знања
семинар
ских
радова,
На почетку теме ученике
додатни
упознати са циљевима и
ми
исходима наставе / учења,
допунски
планом рада и начинима
м радом
оцењивања.
Место реализације наставе
 Теоријска
настава
се

а отпада, као
и нежељеним
реакцијама
приликом
мешања
отпада

СИСТЕМИ
САКУПЉА
12

Упознавање
ученика са
начинима и
системима
сакупљања
отпада

12

Упознавање
ученика са
начинима
сортирања
мешаног
комуналног
отпада

18

Упознавање
ученика са
могућим
поступцима

ЊА
3.

КОМУНАЛН
ОГ ОТПАДА

РАЗВРСТАВ
АЊЕ
(СОРТИРА
4.

ЊЕ)
КОМУНАЛН
ОГ ОТПАДА

ПОСТУПЦИ
5.

ОБРАДЕ

И

РЕЦИКЛАЖ

солидификацијеиком
бинованогтретманао
тпада,
каоилокализовање,
тј,
одлагањеотпаданад
епонијеиодлагалишт
а
Оспособљавањеуче
никадаразликујуједн
окомпонентне,
трокомпонентнеиви
шекомпонентнесисте
месакупљањаотпада
,
сакупљањеотпадаур
азличитимгранамаин
дустрије,
каоисакупљањебиоо
тпада
Оспособљавањеуче
никадаразликујуразв
рставањемешавинек
омуналногчврстоготп
адапопоступкуфирм
е RWTH˗Aachen, као
и обрадом
несортираног
комуналног отпада
за добијање
влакнастих
материјала и
секундарнихенергетс
кихгорива
Оспособљавањеуче
никадаразликујуопшт
еособинеиподелепос
тупаказарециклажук

реализује у учионици
Препоруке за реализацију
наставе
 користити
ПСЕ,шеме,
слике, графофолије
Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода методом разговора
и тестовима знања

На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима

рециклаже
комуналног
отпада

Е
КОМУНАЛН
ОГ ОТПАДА

омуналногчврстоготп
адаидасхватепроцес
рециклажеовоготпад
апоБабковомпоступк
уипопоступцимафир
миФлект, КраусМаф

оцењивања.
Место реализације наставе
 Теоријска
настава
се
реализује у учионици
Препоруке за реализацију
наставе
 користити
ПСЕ,шеме,
слике, графофолије
Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
праћење остварености
исхода методом разговора
и тестовима знања

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил

Техничар за рециклажу

Предмет

Опасан отпад

Разред

Трећи разред
Вежбе

Годишњи

Теоријска
настава
70

Недељни

2

Фонд часова

Настава у
блоку
/

Укупно

/

Практична
настава
/

/

/

/

2

Циљеви предмета

Упознавање ученика са врстама и третманомопасног отпада

Литература

(препоручена

Скрипта: Управљање опасним отпадом
Управљање опасним отпадом – М. Илић, Б. Јакшић

литература

и

која

се

70

користи)

Корелација

са

предметима

другим Општа и неорганска хемија, органска хемија, физичка хемија, прерада
и одлагање чврстог отпада.

1.

Наставнатема/мод
ул

Увод

2.

Врсте отпада

3.

Третман опасног
отпада

Оквирни
бројчасова
(трајање
теме/модул
а)

Реднибројна
ставнетеме/
модула

ТАБЕЛА: теорија

10

30

24

Начин
остваривања
принципа,ци
Ученик ће моћи да
љева и
:
исходатема/м
одула
Исходитеме/модула

Циљеви
теме/модула

Стицање знања о
опасном отпаду.

Стицање знања о
различитим
врстама опасног
отпада.

Стицање знања о
третману опасног
отпада и

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Усменом
провером
Дијалогом,
знања,
усменим
Идентификује
писменом
излагањем,до
опасан отпад.
провером
пунским
знања
радом.
(контролни,
тест).
Дијалогом,
Објасни и разликује предавањем,
поједине врсте
усменим
Усменом
отпада: медицинске, излагањем,
провером
биолошке, хемијске провером
знања,
и фармацеутске,
домаћих
тестовима
радиоактивни,
задатака,
знања.
токсични, запаљиви допунском и
и експлозивни.
додатном
наставом.
Објасни и
Предавањем, Усменом
дефинише
усменим
провером
сакупљање,
излагањем,ди знања,

спречавању
нежељених
последица при
истом

4.

Мере опреза

Стицање знања о
мерама опреза.

6

раздвајање,
транспорт,
складиштење,
могућност
рециклаже и
одлагање опасног
отпада.

јалогом
провером
домаћих
задатака,
додатним и
допунским
радом.

Процени ризик по
здравље човека и
околину и примени
мере заштите.

Предавањем,
Усменом
усменим
провером
излагањем,ди
знања.
јалогом.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за рециклажу (четворогодишње образовање)

Предмет

Организација пословања

Разред

четврти разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно

тестовима
знања.

Годишњи

70

/

/

/

70

Недељни

2

/

/

/

2

Развијање код ученика пословних и предузетничких знања, вештина и
понашања, пословног и предузетничког начина мишљења, свести о
сопственим знањима и способностима, развијање одговорног односа
за очување пиродних ресурса и еколошке равнотеже.

Циљеви предмета
Литература
литература
користи)

(препоручена
и
која
се

Корелација
предметима

са

другим

/

Извори загађења животне средине

Наставна
тема/модул

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модул
а)

Редни број
наставне
теме/модул
а

Табела 1: Организација пословања (теорија)

4
Увод
1.

12

2.

Предузетништво

14

3.

4.

Пословни план

Правни оквир
предузетништва

10

Циљеви
теме/модула
Навести и
објаснити основне
појмове
организације
пословања.
Указати на значај
и развој
организације
пословања.
Стицање знања о
појму
предузетништва,
предузетничким
вештинама
,идејама и
психологији
пословања.
Стицање о
структури
пословног плана ,
билансу стања,
билансу успеха,
плану новчаних
токова, анализи
ризика и
проблема.
Стицање знања о
облицима
привредних

Исходи
теме/модула

Ученици знају
основне појмове,
развој и значај
организације
пословања.
Ученици разумеју
појам
предузетништва.
Ученици знају
предузетничке
вештинe, идеје и
психологију
пословања
Ученици знају
структуру
пословног плана.
Ученици разумеју
биланс стања,
биланс успеха,
план новчаних
токова, анализу
ризика и
проблема
Ученици знају
облике
привредних

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Монолошка,
дијалошка метода.

Усмена провера
знања.

Монолошка,
дијалошка метода

Усмена провера
знања. Домаћи
задатак.

Монолошка,
дијалошка метода,
метода
показивања.

Усмена и писана
провера знања.
Домаћи задатак.

Монолошка,
дијалошка метода,
метода

Усмена и писана
провера знања.
Домаћи задатак.

делатности,
поступцима
оснивања и
престанка рада
радње и
предузећа и
страним
улагањима.
24

5.

Управљање
пословањем

Подручје рада

делатности,
поступке
оснивања и
престанка рада
радње и
предузећа и
страна улагања.

Стицање знања о
основама
управљања
знања, вештина и
развоја
пословања.
Објаснити начин
управљања
производним
ресурсима,
сировинама и
полупроизводима,
људским
ресурсима.
Објаснити значај
информационе
технологије у
пословању.

Ученици знају
основе
управљања
знања, вештина и
развоја
пословања.
Ученици знају да
управљају
производним
ресурсима,
сировинама и
полупроизводима,
људским
ресурсима.
Ученици схватају
значај
информационе
технологије у
пословању.

Монолошка,
дијалошка метода,
метода
показивања.

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил

Техничар за рециклажу

Предмет

Рециклажне технологије

Разред
Фонд часова

показивања.

Четврти
Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно

Усмена провера
знања. Домаћи
задатак.

Годишњи

96

128

/

60

284

Недељни

3

4

/

/

7

1.

Наставна
тема/модул

Увод

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модул
а)

Редни број
наставне
теме/модул
а

Циљ предмета је да ученици овладају рециклажним технологијама и
да на основу препознавања алгоритма рециклаже препознају,
Циљеви предмета
раздвоје и припреме за рециклажу и/или одлагање материјале
добијене из различитих производа
Проф.др. Јован Средојевић, „Рециклажа отпада“, Универзитет у
Зеници, Машински факултет, Зеница 2006.год.
Проф.др. Јован Средојевић,“Обрада и депоновање отпада“,
Литература
(препоручена
Универзитет у Сарајеву, Машински факултет, Зеница 2003.год
литература
и
која
се
М.Ристић,Ш.Ђармати,М.Вучковић,“Прерада и одлагање чврстог
користи)
отпада“, Завод за уџбенике, Београд 2009.год.
М.Ристић,М.Вуковић,“Управљање
чврстим
отпадом“,Технички
факултет, Бор, 2006.
Одлагање отпада, Управљање отпадом
Корелација
са
другим
предметима

4

Циљеви теме/модула

Упознавање
ученика са
мотивима и
економском
оправданошћу

Исходи теме/модула

Препознавање
значаја рециклаже ,
њене еколошке и
економске
исплативости

Начин
остваривања
принципа,циљев
а и исхода
тема/модула
Монолошк
а,
дијалошка
метода.

Начин
праћења и
вредновањ
а
ученичких
постигнућа
Усмена
провера
знања.

рециклаже
производа

2.

3.

4.

Агоритам
рециклажерециклажни
циклус

Рециклажа
транспортних
средстава

Рециклажа
беле технике

15

Стицање знања о
поступцима
рециклаже
производа и
индустријског
отпада

Аналитички приступ
рециклажи
различитих
индустријских
производа кроз
алгоритам
рециклаже

10

Стицање знања о
различитим
материјалима(мета
ли, неметали,
течности) који се
појављују у
аутомобилима, и
поступцима
раздвајања,
класирања и
рециклажеаутомоб
ила

Идентификација
опасних материја у
транспортним
средствима и избор
поступака за
третман и одлагање

8

Стицање знања о
различитим
материјалима који
се појављују у белој
техници са
акцентом на
електронске
компоненте које се
засебно
рециклирају

Идентификација
опасних и корисних
материјала у белој
техници и избор
поступака за
третман

Монолошк
а,
дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
видео
клипови,
презентац
ије).
Монолошк
а,
дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
видео
клипови,
презентац
ије).
Монолошк
а,
дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
видео
клипови,
презентац
ије).

Усмена
писана
провера
знања.
Домаћи
задатак.

Усмена
провера
знања.
Домаћи
задатак.

Усмена
провера
знања.
Домаћи
задатак.

и

5.

Рециклажа
електронске
опреме

6.

Рециклажа
батерија
акумулатора

7.

Рециклажа
амбалаже

8

и 6

10

Упознавање са
материјалима који
се налазе у
електронској
опреми и
идентификовање
опасних материја и
племенитих
метала,
поступцима
раздвајања,
класирања и
рециклаже
електронске
опреме

Стицање знања о
материјалима у
батеријама и
акумулаторима,
правилним
поступањем
приликом
прикупљања и
транспорта као и
мере заштите при
истом

Стицање знања о
материјалима за
израду амбалаже,

Препознавање
опасних и корисних
материјала у
електронској опреми
и правилан избор
поступака за
третман.
Идентификација
живе, никла,
племенитих метала
са аспекта очувања
здравља и животне
средине
Усвајање знања о
материјалима у
батеријама и
акумулаторима и
правилним
поступањем са
њима.
Оспособљавање
ученика да
спровођењем мера
заштите при
руковању са
опасним материјама
из батерија и
акумјулатора.
Узвајање знања о
значају извлачења
течне фазе из
батерија и
акумулатора
Усвајање знања о
металној, ПЕТ,
пластичној,

Монолошк
а,
дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
видео
клипови,
презентац
ије).

Усмена
писана
провера
знања.
Домаћи
задатак.

Монолошк
а,
дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
видео
клипови,
презентац
ије).

Усмена
провера
знања.
Домаћи
задатак.

Монолошк
а,
дијалошка

Усмена
провера
знања.

и

поступцима
раздвајања,
класирања и
рециклаже,
правилним
руковањем
отпадном
амбалажом због
штетних материја у
штампарским
бојама

8.

9.

Рециклажа
намештаја

Компостирање

4

10

стакленој, папирној
и текстилној
амбалажи.
Правилан избор
поступка за третман
отпадне амбалаже.

метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
видео
клипови,
презентац
ије).

Стицање знања о
материјалима који
се користе за
израду намештаја и
поступцима
раздвајања,
класирања и
рециклаже

Усвајање знања о
методама
раздвајања
класирања и
рециклаже
материјала од којих
је сачињен
намештај.

Монолошк
а,
дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
видео
клипови,
презентац
ије).

Упознавање
ученика са
различитим
органским
материјалима
потребним за
процес
компостирања,
стицање знања о
процесу
компостирања и
значају истог

Оспособљавање
ученика да
самостално изврше
избор органског
материјала за
процес
компостирања, да
прате параметре
процеса и уоче
значај
компостирања због
смањења појаве
опасних гасова
приликом
неконтролисаног

Монолошк
а,
дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
видео
клипови,
презентац
ије).

Домаћи
задатак.

Усмена
провера
знања.
Домаћи
задатак.

Усмена и
писмена
провера
знања.
Домаћи
задатак.

10.

11.

12.

Рециклажа
грађевинских
објеката

Рециклажа
индустријске
опреме

Рециклажа
металуршких
шљака и песка

одлагања
биоотпада
Идентификација
материјала у
грађевинским
објектима(бетон,
неоргански
материјали, метали,
дрво, текстил,
пластика, стакло) ,
правилно
класирање и одабир
материјала за
депоновање

8

Стицање знања о
материјалим који
чине грађевинске
објекте и о
правилном
класирању,
раздвајању и
њиховој рециклажи

9

Стицање знања о
материјалима за
израду котлова,
измењивача
топлоте,
катализатора и др.
Као и упознавање
са поступцима
раздвајања,
класирања и
рециклаже

Оспособљавање
ученика за правилан
избор решења и
избора материјала
на основу њихове
могућности за
рециклажу

Упознавање
ученика са
распрострањеношћ
у и разноликошћу
ливница у Србији и
одговарајућим
разликама у
саставу троски

Оспособљавање
ученика за избор
могућности и
рециклаже
различитих врста
песка и калупарских
мешавина.
Идентификација
опасних материјала
у металуршким
шљакама и песку.

4

Монолошк
а,
дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
видео
клипови,
презентац
ије).
Монолошк
а,
дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
видео
клипови,
презентац
ије).
Монолошк
а,
дијалошка
метода,
метода
показивањ
а(слике,
шеме,
видео
клипови,
презентац
ије).

Усмена
провера
знања.
Домаћи
задатак.

Усмена
провера
знања.
Домаћи
задатак.

Усмена и
писмена
провера
знања.
Домаћи
задатак.

1.

2.

3.

Наставна
тема/модул

Увод

Рециклажа
моторних
возила

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модул
а)

Редни број
наставне
теме/модул
а

Рециклажне технологије (вежбе) 128 часова годишње

Циљеви теме/модула

4

Упознавање
ученика са мерама
заштите при
рециклажи

20

Стицање знања о
материјалима у
моторним возилима
, њиховом
разврставању,
класификацији и
избору
одговарајућег
поступка рециклаже

Рециклажа
шинских
и
водних
10
транспортних
средстава

Стицање знања о
материјалима у
шинским и водним
транспортним
средствима,
разврставање
истих, њихова
класификација и

Исходи теме/модула

Самостална
процена опасности
при руковању
отпадом и
предузимање
адекватне мере
заштите при раду у
пословима
рециклаже отпада
Идентификација
корисних али и
опасних материја у
транспортним
средствима и избор
поступака за
третман и
одлагање.
Развијање свести о
очувању животне
средине
Идентификација
корисних али и
опасних материја у
транспортним
средствима и избор
поступака за
третман и
одлагање.

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких постигну

Монолошка,
Усмена
дијалошка метода. знања.

Монолошка,
дијалошка метода,
метода
Усмена
показивања(слике, знања.
шеме, видео
задатак.
клипови,
презентације).

Монолошка,
дијалошка метода,
метода
Усмена
показивања(слике, знања.
шеме, видео
задатак.
клипови,
презентације).

прове

прове
Дома

прове
Дома

4.

5.

6.

Рециклажа
беле технике

Рециклажа
електронске
опреме

12

10

Рециклажа
батерија
и 14
акумулатора

избор одговарајућег
поступка за
рециклажу
Стицање знања о
различитим
материјалима који
се појављују у белој
техници са
акцентом на
електронске
компоненте које се
засебно
рециклирају
Упознавање са
материјалима који
се налазе у
електронској
опреми и
идентификовање
опасних материја и
племенитих метала,
поступцима
раздвајања,
класирања и
рециклаже
електронске опреме
Стицање знања о
материјалима у
батеријама и
акумулаторима,
правилним
поступањем
приликом
прикупљања и
транспорта као и
мере заштите при
истом

Развијање свести о
очувању животне
средине
Идентификација
опасних и корисних
материјала у белој
техници и избор
поступака за
третман .
Развијање свести о
очувању животне
Препознавање
опасних и корисних
материјала у
електронској
опреми и правилан
избор поступака за
третман.
Идентификација
живе, никла,
племенитих метала
са аспекта очувања
здравља и животне
средине
Усвајање знања о
материјалима у
батеријама и
акумулаторима и
правилним
поступањем са
њима.
Оспособљавање
ученика да
спровођењем мера
заштите при
руковању са

Монолошка,
дијалошка метода,
метода
Усмена
показивања(слике, знања.
шеме, видео
задатак.
клипови,
презентације).

Монолошка,
дијалошка метода,
метода
Усмена
показивања(слике, знања.
шеме, видео
задатак.
клипови,
презентације).

Монолошка,
дијалошка метода,
метода
Усмена
показивања(слике, знања.
шеме, видео
задатак.
клипови,
презентације).

прове
Дома

прове
Дома

прове
Дома

опасним
материјама из
батерија и
акумјулатора.
Узвајање знања о
значају извлачења
течне фазе из
батерија и
акумулатора

7.

8.

Рециклажа
амбалаже

Компостирање

16

12

Стицање знања о
материјалима за
израду амбалаже,
поступцима
раздвајања,
класирања и
рециклаже,
правилним
руковањем
отпадном
амбалажом због
штетних материја у
штампарским
бојама
Упознавање
ученика са
различитим
органским
материјалима
потребним за
процес
компостирања,
стицање знања о
процесу
компостирања и
значају истог.
Упознавање са
начином
компостирања у

Усвајање знања о
металној, ПЕТ,
пластичној,
стакленој, папирној
и текстилној
амбалажи.
Правилан избор
поступка за третман
отпадне амбалаже.
Развијање свести о
очувању животне

Монолошка,
дијалошка метода,
метода
Усмена
показивања(слике, знања.
шеме, видео
задатак.
клипови,
презентације).

Оспособљавање
ученика да
самостално изврше
избор органског
материјала за
процес
компостирања, да
прате параметре
процеса и уоче
значај
компостирања због
смањења појаве
опасних гасова
приликом
неконтролисаног

Монолошка,
дијалошка метода,
метода
Усмена
показивања(слике, знања.
шеме, видео
задатак.
клипови,
презентације).

прове
Дома

прове
Дома

школским условима

9.

Рециклажа
грађевинских
објеката

10.

Рециклажа
индустријске
опреме

11.

Рециклажа
металуршких
шљака и песка

10

11

9

Стицање знања о
материјалим који
чине грађевинске
објекте и о
правилном
класирању,
раздвајању и
њиховој рециклажи

Стицање знања о
материјалима за
израду котлова,
измењивача
топлоте,
катализатора и др.
Као и упознавање
са поступцима
раздвајања,
класирања и
рециклаже
Упознавање
ученика са
распрострањеношћу
и разноликошћу

одлагања
биоотпада.
Оспособљавање
ученика да
самостално изведу
процес
компостирања.
Развијање свести о
очувању животне
Идентификација
материјала у
грађевинским
објектима(бетон,
неоргански
материјали,
метали, дрво,
текстил, пластика,
стакло) , правилно
класирање и
одабир материјала
за депоновање.
Развијање свести о
очувању животне

Монолошка,
дијалошка метода,
метода
Усмена
показивања(слике, знања.
шеме, видео
задатак.
клипови,
презентације).

Оспособљавање
ученика за
правилан избор
решења и избора
материјала на
основу њихове
могућности за
рециклажу.
Развијање свести о
очувању животне

Монолошка,
дијалошка метода,
метода
Усмена
показивања(слике, знања.
шеме, видео
задатак.
клипови,
презентације).

Оспособљавање
ученика за избор
могућности и
рециклаже

Монолошка,
Усмена
дијалошка метода,
знања.
метода
задатак.
показивања(слике,

прове
Дома

прове
Дома

прове
Дома

ливница у Србији и
одговарајућим
разликама у саставу
троски

Рециклажне технологије (настава у блоку) -60 часова

различитих врста
песка и калупарских
мешавина.
Идентификација
опасних материјала
у металуршким
шљакама и песку.

шеме, видео
клипови,
презентације).

2

3

часова
(трајање

Редни број
наставне
теме/модула

1

Наставна
тема/модул

Циљеви теме/модула

Рециклажа
Упознавање мера заштите на раду
аутомобила.
Посета предузећима - Упознавање са
Посета
начинима и местима формирања и
предузећима која 20 процесирања
аутомобилског
отпада.
се
баве
Оспособити ученике да иаберу оптималну
аутомобилским
методу рециклаже.
отпадом
Израда матурског практичног рада.

Рециклажа
батерија
акумулатора
беле технике

Упознавање мера заштите на раду
Упознавање
са
карактеристикима
материјала од којих су сачињени:батерије,
и
акумулатори и бела техника и местима
10
и
формирања ове врсте отпада. Оспособити
ученике да иаберу оптималну методу
рециклаже.
Израда матурског практичног рада.

Упознавање мера заштите на раду
Рециклажа
Посета
предузећима
која
се
баве
електронске
електронским отпадом -Упознавање са
опреме. Посета
начинима
и
местима
формирања
предузећима која 10
електронског отпада.
се
баве
Рециклажа елекронског отпада и издвајање
електронским
опасних компонекнти и племенитих метала.
отпадом
Израда матурског практичног рада.

Исходи
теме/модула

Зна како настаје
аутомобилски
отпад.
На основу
посете погонима
препознаје и
разуме процесе
за рециклажу
аутомобилског
отпада.
Зна како настају
ове врсте
отпада.
На основу
посете погонима
препознаје и
разуме процесе
за добијање и
рециклажу
батерија,
каумулатора и
беле технике.
Зна како настаје
електронски
отпад.
На основу
посете
предузећима која
се баве
електронским
отпадом

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин
праћења и
вреднова
ња
ученичких
постигнућ
а

У производним
погонима, погонима
за рециклажу
лабораторијама, на
основу праћења
процеса и
испитивања повезује
градиво са
теоријских часова
Израда матурских
радова.

Посматра
ње
усмено
излагање,
вођење
дневника
са блок
наставе.

1

Наставна
тема/модул

Рециклажа
железних
материјала

7

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

4

Рециклажа
амбалаже.
Посета
предузећима која
се
баве
амбалажним
отпадом

Упознавање мера заштите на раду
Посета погонима за прераду и рециклажу
амбалажних материјала - Упознавање са
начинима
и
местима
формирања
амбалажног отпада у свим фазама
производног процеса и могућностима
настанка бесповратног отпада.
Оспособити ученике да иаберу оптималну
методу рециклаже.
Израда матурског практичног рада.

препознаје и
разуме процесе
за добијање
корисних
компоненти и
рециклажу ове
врсте отпада
Зна како настаје
амбалажни
отпад и да
потиче из
раличитих
третмана
материјала,
његово
одлагање и
рециклажа,
узимајући у
обзир све
специфичности и
ограничења

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин
праћења и
вреднова
ња
ученичких
постигнућ
а

36

Упознавање мера заштите на раду
Упознавање са начинима и местима
формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада
Оспособити ученике да иаберу

Ученике научити
и како настаје
железни отпад,
анализом
примене
одговарајући
процес

Ученици се
оспособљавају да
примењују стечено
знање, процењују и
праве избор процеса
за рециклирање
железних

Посматра
ње начина
рада,
усмено и
писмено
излагање

2

3

Рециклажа бакра
и легура бакра

Рациклажа
алуминијума
легура
алуминијума

и

16

16

оптималну методу рециклаже гвожђа рециклаже,
и челика
узимајући у
обзир све
специфичности и
ограничења
рециклаже
Ученике научити
и указати на
настанак
бакарног отпада
који потичу из
Упознавање мера заштите на раду
раличитих
Упознавање са начинима и местима третмана
формирања процесног отпада у свим материјала,
фазама производног процеса и њихово
могућностима настанка бесповратног одлагање,
отпада
анализом
Оспособити ученике да иаберу
примене
оптималну методу рециклаже бакра и одговарајући
легуре бакра
процес
рециклаже,
узимајући у
обзир све
специфичности и
ограничења
Ученике научити
и указати на
Упознавање мера заштите на раду
настанак отпада
Упознавање са начинима и местима алуминијума који
формирања процесног отпада у свим потиче из
фазама производног процеса и раличитих
могућностима настанка бесповратног третмана
отпада
материјала,
Оспособити ученике да иаберу
његово
оптималну методу рециклаже
одлагање и
алуминијума
начин
рециклаже,
узимајући у

материјала,
развијају свест да се
у току рециклаже
смањи емисија
штетних супстанци

Ученици се
оспособљавају да
примењују стечено
знање, процењују и
праве избор процеса
за рециклирање
железних
материјала,
развијају свест да се
у току рециклаже
смањи емисија
штетних супстанци

Посматра
ње начина
рада,
усмено и
писмено
излагање

Ученици се
оспособљавају да
примењују стечено
знање, процењују и
праве избор процеса
за рециклирање
железних
материјала,
развијају свест да се
у току рециклаже
смањи емисија
штетних супстанци

Посматра
ње начина
рада,
усмено и
писмено
излагање

4

5

6

Рециклажа олова
и легура олова

Рациклажа
племенитих
метала

Рациклажа никла
и легура никла

10

Упознавање мера заштите на раду
Упознавање са начинима и местима
формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада
Оспособити ученике да иаберу
оптималну методу рециклаже олова

4

Упознавање мера заштите на раду
Упознавање са начинима и местима
формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада
Оспособити ученике да иаберу
оптималну методу рециклаже
племенитих метала

4

Упознавање мера заштите на раду
Упознавање са начинима и местима
формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада
Оспособити ученике да иаберу

обзир све
специфичности и
ограничења
Ученике научити
и указати на
настанак отпада
оловакоји потиче
из раличитих
третмана
материјала,
његово
одлагање и
рециклажа,
узимајући у
обзир све
специфичности и
ограничења
Ученике научити
и указати на
настанак отпада
који потиче из
раличитих
третмана
материјала,
његово
одлагање и
рециклажа,
узимајући у
обзир све
специфичности и
ограничења
Ученике научити
и указати на
настанак отпада
никлакоји потиче
из раличитих
третмана
материјала,

Ученици се
оспособљавају да
примењују стечено
знање, процењују и
праве избор процеса
за рециклирање
железних
материјала,
развијају свест да се
у току рециклаже
смањи емисија
штетних супстанци

Посматра
ње начина
рада,
усмено и
писмено
излагање

Ученици се
оспособљавају да
примењују стечено
знање, процењују и
праве избор процеса
за рециклирање
железних
материјала,
развијају свест да се
у току рециклаже
смањи емисија
штетних супстанци

Посматра
ње начина
рада,
усмено и
писмено
излагање

Ученици се
оспособљавају да
примењују стечено
знање, процењују и
праве избор процеса
за рециклирање
железних

Посматра
ње начина
рада,
усмено и
писмено
излагање

оптималну методу рециклаже никла

7

8

Рециклажа
магнезијума
легура
магнезијума

Рециклажа
неорганских
материјала

и

4

18

Упознавање мера заштите на раду
Упознавање са начинима и местима
формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада
Оспособити ученике да иаберу
оптималну
методу
рециклаже
магнезијума

Упознавање мера заштите на раду
Упознавање са начинима и местима
формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада
Оспособити ученике да иаберу
оптималну
методу
рециклаже
керамике,
стакла,
грађевинских
материјала као секундарне сировине
и рециклажа

његово
одлагање и
рециклажа,
узимајући у
обзир све
специфичности и
ограничења
Ученике научити
и указати на
настанак отпада
магнезијума који
потиче из
раличитих
третмана
материјала,
његово
одлагање и
рециклажа,
узимајући у
обзир све
специфичности и
ограничења
Ученике научити
добијање и
употребу
керамике, стакла
и грађевинског
материјала, као
и врсту отпада
који при тим
процесима
настаје. Ученике
треба научити да
изврше
рециклажу
насталог отпада,
узимајући у
обзир све

материјала,
развијају свест да се
у току рециклаже
смањи емисија
штетних супстанци

Ученици се
оспособљавају да
примењују стечено
знање, процењују и
праве избор процеса
за рециклирање
железних
материјала,
развијају свест да се
у току рециклаже
смањи емисија
штетних супстанци

Посматра
ње начина
рада,
усмено и
писмено
излагање

Ученици се
оспособљавају да
примењују стечено
знање, процењују и
праве избор процеса
за рециклирање
железних
материјала,
развијају свест да се
у току рециклаже
смањи емисија
штетних супстанци

Посматра
ње начина
рада,
усмено и
писмено
излагање

9

10

Рециклажа
органских
полимерних
матреријала

Рециклажа
текстилних
материјала

22

10

Ученици се
оспособљавају да
примењују стечено
знање, процењују и
праве избор процеса
за рециклирање
железних
материјала,
развијају свест да се
у току рециклаже
смањи емисија
штетних супстанци

Посматра
ње начина
рада,
усмено и
писмено
излагање

Ученици се
оспособљавају да
Научити ученике примењују стечено
основама
знање, процењују и
рециклаже
праве избор процеса
да иаберу
текстила,
за рециклирање
рециклаже
узимајући у
железних
обзир све
материјала,
специфичности и развијају свест да се
ограничења
у току рециклаже
смањи емисија
штетних супстанци

Посматра
ње начина
рада,
усмено и
писмено
излагање

Упознавање мера заштите на раду
Упознавање са начинима и местима
формирања процесног отпада у свим
фазама производног процеса и
могућностима настанка бесповратног
отпада
Оспособити ученике да иаберу
оптималну методу рециклаже папира,
гуме, пластичних маса, асфалта као
секундарне сировине и рециклажа

Оспособити
оптималну
текстила

ученике
методу

специфичности и
ограничења
Ученике научити
добијање
папира, гуме,
пластичних
маса, асфалта,
као и врсту
отпада који при
тим процесима
настаје. Ученике
треба научити да
изврше
рециклажу
насталог отпада,
узимајући у
обзир све
специфичности и
ограничења

Рециклажа материјала (вежбе) 140 часова годишње

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил

Техничар за рециклажу

Предмет

Управљање отпадом

Разред

IV
Теоријска

Фонд часова

Вежбе

настава

Практична

Настава

настава

блоку

у Укупно

Годишњи

64

/

/

/

64

Недељни

2

/

/

/

2

Циљ овог предмета је да ученици стекну неопходна знања везана за
Циљеви предмета

сакупљање, кретање, искоришћавање отпада и рециклажу у циљу
заштите животне средине и остваривања економске добити

Литература

(препоручена

литература

и

користи)

која

се Скрипта из предмета
Управљање чврстим отпадом - Горан Вујић
Познавање материјала, Безбедност и здравље на раду, Врсте и

Корелација
предметима

са

другим својства отпада, Уређаји и опрема за рециклажу, Опасан отпад,
Рециклажа комуналног отпада, Управљање отпадом, Рециклажне
технологије, Рециклажа материјала, Одлагање отпада

Управљање отпадом (2часа недељно, 64 часа годишње)

2

3

4

Увод

Основе
управљања
отпадом

Параметри за
управљање
отпадом

Искоришћење
корисних
компоненти
отпада

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модул
а)

Редни број
наставне
теме/модул
а

1

Наставна
тема/модул

Циљеви теме/модула

Исходи
теме/модула

2

Ученици треба да схвате
озбиљност еколошких проблема
који настају као последица
неодговорног односа према отпаду

Разумевање
озбиљности
проблема отпада

18

10

8

Ученици треба да уз помоћ
примера који указују на повезаност
свих учесника у стварању отпада,
разврставању
и
поновном
коришћењу, да схвате све принципе
управљања отпадом

Ученици треба да науче вођење
прописане документације о врстама
и кретању отпада

Схватање да отпад може бити
корисна компонента која се може
искористити на разне начине

Раумевање
принципа
управљања
отпадом, да
науче и раумеју
стварање отпада,
поновне употребе
и рециклаже
насталог отпада
Разумевање
прописане
документације,
оспособљавање
за вођење
документације о
врстама и
кретању отпада,
схватање значаја
сарадње са
јавношћу
Ученике научити
и указати на
настанак отпада,
његово
материјално,
термичко
искоришћење

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин
праћења и
вреднова
ња
ученичких
постигнућа

примењују стечено
знање

Усмено
излагање

Ученици се
оспособљавају да
усвајају и изграђују
знање, примењују
стечено знање кроз
различите примере,
шеме

Писмено и
усмено
излагање,
Усмена и
писмена
провера
знања,
Домаћи

Писмено и
усмено
Ученици се
излагање,
оспособљавају да
Усмена и
примењују стечено
писмена
знање кроз различите
провера
примере, шеме
знања,
Домаћи

Ученици се
оспособљавају да
примењују стечено
знање кроз различите
примере, шеме

Писмено и
усмено
излагање,
Усмена и
писмена
провера
знања,

Домаћи

5

Организација
сакупљања
транспорта
отпада

6

Рациклажа
отпада

7

Еколошкоекономске
предности
управљања
отпадом

и

10

10

6

Стицање знања о системима
сакупљања и транспорта кућног,
крупног, опасног отпада
Стицање знања о динамици
исистему превоза отпада

Стицање знања о рециклажи,
основним поступцима, подела
рециклаже, о рециклажним
циклусима отпада

Стицање знања о еколошким и
економским предностима
управљања отпадом

Подручје рада

Ученици се
оспособљавају да
примењују стечено
знање, схватају
еконмске и еколошке
предности рециклаже

Разумевање
многобројних
предности
рециклаже

Одлагање отпада

Разред

Недељни

Ученици се
оспособљавају да
примењују стечено
Усмена и
знање, процењују и
писмена
праве избор процеса провера
за рециклажни циклус
отпада

Техничар за рециклажу

Предмет

Годишњи

Ученици се
оспособљавају да
Усмена и
примењују стечено
писмена
знање кроз различите провера
примере, шеме

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил

Фонд часова

Разумевање кроз
примере
сакупљања
отпада и
транспорт отпада
Ученике научити
и указати на
настанак отпада
који потиче из
раличитих
третмана
материјала,
његово одлагање
и рециклажа

четврти
Теоријска
настава
64
2

Вежбе
64
2

Практична
настава
/
/

Настава у
блоку
/
/

Укупно
128
4

Усмена и
писмена
провера

Стицање знања о поступцима и начинима безбедног одлагања отпада

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се
користи)

1
.

број часова
(трајање
теме/модул

наставне
теме/модул

Корелација са другим
предметима

Наставна
тема/мод
ул

УВОД

Циљеви
теме/модул
а

4

ПЛАНИР
2

АЊЕ

1

.

ДЕПОНИ

4

ЈА

Упознав
ање
ученика
са
начиним
а
одлагањ
а отпада
Упознав
ање
ученика
са
општим
принцип
има
санитарн
ог
депонов
ања и

1. Мирјана Ристић, Шимон Ђармати и Милка Вучковић „Прерада и
одлагање чврстог отпада“, Завод за уџбенике и наставна средства
Београд, 2009. год.;
2. Проф. др Јован Средојевић „Обрада и депоније отпада“,
Универзитет у Сарајеву, Машински факултет у Зеници, 2003.год.
Врсте и својства отпада, Рециклажне технилогије, Уређаји и опрема
за рециклажу, Рециклажа комуналног отпада

Исходи теме/модула

Оспособљавањеученикадасамосталноизвршекл
асификацијуодлагања отпада и схвате разлику
између одлагалишта и депонија

Оспособљавањеученикадасамосталноуочепредн
остиинедостаткесанитарногдепоновања,
научефакторекојиутичунаизборсанитарнедепониј
е,
пратећепојавенадепонијамаисвојствапокривногм
атеријала

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Усменим излагањем,
монолошко –
дијалошком
методом, групним
понављањем,
провером домаћих
задатака, путем
семинарских радова,
додатним и
допунским радом

Начин праћења
вредновања ученич
постигнућа

На почетку теме учен
упознати са циљевим
исходима наставе / уч
планом рада и начини
оцењивања.
Место реализације
наставе
 Теоријска настав
реализује у учиони
прктични део у хем
лабораторији
предузећима

Препоруке за
реализацију наставе
 користити шеме,
графофолије

ОПРЕМА
3

НА

1

.

ДЕПОНИ

4

ЈАМА

УПРАВЉ
АЊЕ НА
4

ДЕПОНИ

1

.

ЈАМА И

6

КОНТРО
ЛА РАДА

ЗАШТИТ
5
.

А ВОДЕ
НА
ДЕПОНИ
ЈАМА

1
0

капаците
том
депонија
Упознав
ање
ученика
са
механиз
ацијом и
технолог
ијом која
се
користи
на
депонија
ма
Упознав
ање
ученика
са
начиним
а
управља
ња на
депонија
ма и
контроло
м рада
Упознав
ање
ученика
са
начиним
а који се
могу
користит
иу
заштити

Оцењивање
Вредновање остваре
исхода вршити кроз:
праћење оствареност
исхода методом разг
и тестовима знања
Оспособљавањеученикадасхватеважностмехани
зацијеитехнологиједепоновањаиразликујуопрему
задоношењеотпада, растресањеотпада, сушење,
спаљивањеиразнепроцесеитрансформацијечврс
тоготпада

Оспособљавањеученикадаусвојезнањаомонитор
ингуиконтроликвалитетаводе,
ваздухаитланадепонијииокоње

Оспособљавањеученикадасхватепојмоведренаж
нихсистема, третмандепонијскогфилтрата,
каоиважностподизањаводозаштитнихпојасашума
окообалнезоне

Усменим излагањем,
монолошко –
дијалошком
методом, групним
понављањем,
провером домаћих
задатака, путем
семинарских радова,
додатним и
допунским радом

На почетку теме учен
упознати са циљевим
исходима наставе / уч
планом рада и начини
оцењивања.
Место реализације
наставе
 Теоријска настав
реализује у учиони
прктични део у хем
лабораторији
предузећима

Препоруке за
реализацију наставе
 користити шеме,
графофолије

Оцењивање
Вредновање остваре
исхода вршити кроз:

ОДЛАГА
ЊЕ
6

ПОСЕБН

.

ИХ
ВРСТА
ОТПАДА

6

воде на
депонија
ма
Упознав
ање
ученика
са
начиним
а
одлагањ
а
посебни
х врсти
отпада

праћење оствареност
исхода методом разг
и тестовима знања

Оспособљавањеученикадасамостално,
наосновупретходнихзнања,
извршекласификацијуиособинеотпадакакобинао
сновуњихмоглиданаучекојасеврстаотпадаодлаж
енаповршинуземљишта,
убунареиупосебнедепоније

Образовни профил: Техничар за добијање метала
Општеобразовни и стручни предмети
Сви општеобразовни предмети за образовни профил Техничар за добијање металасу идентични са наставним садржајима за образовни профил
Техничар за заштиту животне средине.

I РАЗРЕД
Предмет: Хемија
геологија, рударство и металургија

Подручје рада

техничар за добијање метала

Образовни профил

хемија

Предмет

I

Разред
Фонд часова
Годишњи

Теоријска

Вежбе

настава
70

70

Практична

Настава

настава

блоку

/

/

у Укупно
70+70

Недељни

2

2

/

/

2+2

-Стицање систематских знања о основним хемијским променама, процесима
и законитостима које су неопходне за разумевање и тумачење појава у
природи и за усвајање садржаја стручних предмета

Циљеви предмета

-Усвајање знања о материји, њеној структури и законитостима преомене
материје
-Развијање уредности, систематичности, тачности и прецизности у раду
-Развијање сигурности при раду у лабораторији и побуђивање радозналости
Општа и неорганска хемија – Гордана Исаковић, Љиљана Лукић, Миливоје
Исаковић,Наташа Панајотовић

Литература (препоручена Општа и неорганска хемија за I разред средње школе – Невенка Рајић, Ђорђе
литература и која се Стојаковић
користи)

Практикум за вежбе из опште и неорганске хемије – Љ.Лукић, Г.Исаковић
Збирка решених задатака из опште и неорганске хемије за први разред -Лија
Стефан

Корелација

са

другим Уже стручни предмети

предметима

1.

Наставна
тема/модул

Увод у хемију

2.

Хемијски
закони

3.

Стехиометријск
и прорачун на
основу
хемијских
формула и
једначина

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Хемија (теорија)

1

5

3

Циљеви
теме/модула
Стицање знања
о историјату
хемије,
материје,
смеша,
елемента,
једињења
Стицање
систематских
знања о
основним
хемијским
променама,
процесима и
законитостима,
и прорачун на
основу њих
Стицање знања
о процентном
саставу
елемената у
једињењу и
постављању
хемијских
формула на
основу

Исходи теме/модула

Ученици упознати
са развојем хемије
кроз историју, знају
да дефинишу
материју, смешу,
елемент, једињење
Ученици знају да
објасне хемијске
законе,знају да
дефинишу
мол,моларну
запремину,
Авофадров број, Аr
и Mr, умеју да
примене законе и
изврше прорачун
Ученици знају да
израчунају
процентни састав
елемената у
једињењу на основу
формуле, знају да
поставе хемијску
формулу, знају да
изврше прорачун на

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Кроз азговор са ученицима,
усмено излагање

Разговор са ученицима,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
усмена провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, домаћи рад
допунска и додатна
настава

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање,
израчунавање, вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
писмена и усмена
провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, домаћи рад,
допунска и додатна
настава

познатог
процентног
састава

4.

5.

Структура
атома

Типови
хемијских веза

5

3

6.

Дисперзни
системи

3

7.

Класификација
неорганских

5

основу хемијских
једињења са чистим
и супстанцама са
примесама
Ученици познају
структуру атома и
Стицање знања на основу тога
о структури
закључују о
атома и
особинама
моделима
елемената и
атома
њиховом месту у
ПСЕ, знају да
користе ПСЕ
Ученици знају да
објасне појмове
енергија јонизације,
Стицање знања афинитет преме
о настанку
елктрону и
хемијских веза електронегативност.
и појмова који Знају да одреде тип
их
хемијске везе на
објашњавају
основу
електронегативност
и елемента и
структуре атома
Ученици знају да
дефинишу појам
Стицање
дисперзног система,
знања о
разликују врсте и
дисперзним
својстава
системима,
дисперзних система,
подела и начин знају да дефинишу
изражавања
електролитичку
концентрације дисоцијацију и
објасне поделу
електорлита
Стичу знања о Ученици знају да
врстама
дефинишу

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
писмена и усмена
провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, домаћи рад,
допунска и додатна
настава настава

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
писмена и усмена
провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, домаћи рад,
допунска и додатна
настава

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
писмена и усмена
провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, допунска и додатна
настава

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и

Разговор са ученицима,
писмена и усмена

неорганских
једињења и
њиховим
карактеристик
ама

једињења

8.

9.

10.

Оксидоредукци
они процеси

Водоник,
кисеоник, вода

Метали

4

неорганска
једињења, умеју да
примене
дефиницију при
писању формула и
дисоцијацији нерг.
једињења

Ученици знају да
дефинишу појам
оксидационог броја,
знају да
објасне процесе
Стицање знања оксидације и
о
редукције,
оксидоредукци дефинишу појмове
оним
оксидационог и
процесима,суш редукционог
тини на којој
средства,
се заснивају
одреде
коефицијенте у
оксидо-редук.
једначинама

5

Стицање знања
о особинама
водоника,
кисеоника и
воде и њихова
примена и
значај

2

Ученици знају
Стицање знања особине метала и
о особинама
умеју да објасне
метала
карактеристике
металне везе

Ученици знају
особине водоника,
кисеоника и воде,
умеју да објасне
поступке добијања
и њихов значај

понављање

провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, домаћи рад,
допунска и додатна
настава

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
писмена и усмена
провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, домаћи рад,
допунска и додатна
настава

Разговор, усмено излагање,
вежбање и понављање

Разговор, усмена провера
знања, посматрање и
вредновање залагања на
часу

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
усмена провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу

11.

12.

13.

I група ПСЕ

II група ПСЕ

III група ПСЕ

3

3

3

14.

IV група ПСЕ

7

15.

V група ПСЕ

6

Стицање знања
о заједничким
својствима
елеманата
групе,упознава
ње
саособинама
представника
групе (Na,K)
Стицање знања
о заједничким
својствима
елеманата
групе.
Упознавање
саособинама
представника
групе (Ca, Mg)
Стицање знања
о заједничким
својствима
елеманата
групе,упознава
ње
саособинама
представника
групе (Al)
Стицање знања
о заједничким
својствима
елеманата
групе,упознава
ње
саособинама
представника
групе (C, Si,Sn,
Pb)

Ученици знају да
наведу и објасне
заједничке особине
групе, знају
представнике групе
(Na,K), њихове
особине, добијање,
важнија једињења и
примену
Ученици знају да
наведи и објасне
заједничке особине
групе, знају
представнике групе
(Ca,Mg), њихове
особине, добијање,
важнија једињења и
примену

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
усмена провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, допунска и додатна
настава

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
усмена провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, допунска и додатна
настава

Ученици знају да
наведу и објасне
заједничке особине
Кроз разговор са ученицима,
групе, знају особине
усмено излагање, вежбање и
представника групе
понављање
(Al), начине
добијања, важнија
једињења и примену

Разговор са ученицима,
усмена провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, допунска и додатна
настава

Ученици знају да
наведу и објасне
заједничке особине
групе, знају
представнике групе
(C,Si,Sn,Pb), њихове
особине, добијање,
важнија једињења и
примену

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
усмена провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, допунска и додатна
настава

Кроз разговор са ученицима,

Разговор са ученицима,

Стицање знања Ученици знају да

16.

17.

18.

VI група ПСЕ

VII група ПСЕ

Прелазни
елементи

2

2

8

о заједничким
својствима
елеманата
групе,упознава
ње
саособинама
представника
групе (N,P)
Развијање
знања о
заједничким
својствима
елеманата
групе,упознава
ње
саособинама
предтсавника
групе (S)
Развијање
знања о
заједничким
својствима
елеманата
групе,упознава
ње
саособинама
представника
групе (Cl,Br)
Стицање знања
о заједничким
својствима
прелазних
елемената,
упознавање са
саособинама
представника
групе
(Cu,Zn,Hg,Cr,

наведу и објасне
заједничке особине
групе, знају
представнике групе
(N,P), њихове
особине, добијање,
важнија једињења и
примену

усмено излагање, вежбање и
понављање

усмена провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, допунска и додатна
настава

Ученици знају да
наведу и објасне
заједничке особине
Кроз разговор са ученицима,
групе, знају
усмено излагање, вежбање и
представникa групе
понављање
(S), њeгове особине,
добијање, важнија
једињења и примену

Разговор са ученицима,
усмена провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, допнска и додатна
настава

Ученици знају да
наведу и објасне
заједничке особине
групе, знају
представнике групе
(Cl,Br), њихове
особине, добијање,
важнија једињења и
примену

Кроз разговор са ученицима,
усмено излагање, вежбање и
понављање

Разговор са ученицима,
усмена провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, допунска и додатна
настава

Ученици упознају
заједничке особине
прелазних
елемената, знају
Кроз разговор са ученицима,
представнике групе усмено излагање, вежбање и
(Cu,Zn,Hg,Cr,Mn,Fe) понављање
, њихове особине,
добијање, важнија
једињења и примену

Разговор са ученицима,
усмена провера знања,
посматрање и
вредновање залагања на
часу, допинска и додатна
настава

Mn,Fe)
НАПОМЕНА: вежбе нису груписане у наставне области већ је свака индивидуална. Реализују се тако да се ученици упознају са радом у
лабораторији, осамостале, упознају са радним местом, мерама хигијенско-техничке заштите, изворима и узроцима опасности и мерама заштите.
Све наредне вежбе су усклађене са теоријском наставом и прате њено ивођење.

Предмет: Техничко цртање и машински елементи
Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил

Техничар за добијање метала

Предмет

Техничко цртање и машински елементи
I

Разред
Теоријска
настава

Фонд часова

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно

Годишњи

70

/

/

/

70

Недељни

2

/

/

/

2

Циљ овог предмета је да ученици стекну техничку писменост, за
представљање у простору машинских делова, склопова, машина и
постројења и да схвате њихову функционалност

Циљеви предмета

Литература (препоручена
Техничко цртање са машинским елементима – Спасоје Драпић,
литература и која се
Данило Гачић
користи)
Корелација
предметима

са

другим

Металуршке пећи, физика

2

3

4

Увод

Нацртна
геометрија

Техничко
цртање

Машински
елементи

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1

Наставна
тема/модул

Циљеви теме/модула

2

Ученици треба да схвате
шта је технички цртеж,
стандарде формате
техничких цртежа, размере,
врсте линија

Разумевање значаја
техничког цртања,
појма размере

Знање се стиче
увежбавањем,
коришћењем цртежа,
прибора за цртање,
схема, прописа, узорака

12

Ученици треба да науче
врсте пројицирања,
карактеристике сваке
пројекције

Разумевање простора
и геометријских
облика у њему,
припремање за
приказивање
машинских елемената

Знање се стиче
увежбавањем,
коришћењем цртежа,
прибора за цртање,
схема, прописа, узорака

Посматрање
Разговор
Усмено излагање
Усмена провера
Графички задаци

18

Ученици треба да схвате
карактеристике техничких
цртежа, шематско цртање
металуршких процеса,
цевоводних система,
склопне цртеже

Развијање тачности,
прецизностиуредност
и, оспособљавање
ученика за читање
техничких цртежа

Знање се стиче
увежбавањем,
коришћењем цртежа,
прибора за цртање,
схема, прописа, узорака

Посматрање
Разговор
Усмено излагање
Усмена провера
Графички задаци

Ученици треба да схвате
основне појмове из
отпорности материјала, да
науче конструкцијске
облике и карактеристике
нераздвојиве и раздвојиве
везе, елементе кружног
кретања и елементе за
пренос снаге,

Разумевање машине
као скуп делова са
одређеним облицима
и функцијама,
упознавање основних
машинских елемената
који су
карактеристични за
све врсте машина,
врсте оптерећења,
основа
димензионисања
елемената

Применити знање кроз
примере, преко слика,
цртежа, шема

Посматрање
Разговор
Усмено излагање
Усмена провера
Графички задаци

38

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
Разговор
Усмено излагање
Усмена провера

Предмет: Основи металургије (теорија и настава у блоку)
Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за добијање метала (четворогодишње образовање)

Предмет

Основи металургије (теорија и настава у блоку)

Разред

Први разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

70

Недељни

2

Вежбе

Практична
настава

/

/

Настава
блоку

60

у Укупно

130

30

Схватање основних принципа на којима се заснивају металуршки
процеси.
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја:
Литература (препоручена
проф.др. Никола Павцовић, проф.др. Живан Живковић и проф.др.
литература и која се
Божидар Станојевић „Основи металургије“ за први разред
користи)
средњег образовања и васпитања
Корелација са другим Хемија
предметима
Циљеви предмета

Наставна
тема/модул

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 1: Основи металургије (теорија)
Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

1.

Увод

2.

Минералне
сировине

3.

Помоћни
материјали

4.

Теоријске
основе
екстрактивне
металургије

5.

Техничке
легуре железа

6.

Теоријски
основи
прерађивачке
металугије

7.

Термичка

1

9

7

16

8

Упознавање са
основним појмовима
о металургији и
подели металургије.
Стицање основних
знања о примарним и
секундарним
сировинама.
Дефинасање појмова
руде, минерала и
концентрат руде.
Стицање основних
знања о горивима,
топитељима и
другим додацима.
Упознавање својства
метала и
легура.Схватање
теоретских основа
пирометалуршких,хи
дрометалуршких и
електрометалуршких
процеса.
Стицање основних
знања о процесима
добијања сировог
гвожђа, челика и
ливеног гвожђа.

Објаснити значење
металугије и поступке у
екстрактивној и
прерађивачкој металургији.
Разумевање и разликовање
појмова и подела сировина,
руда, минерала и
концентрата руде.
Схватање функције
топитеља,врсте и свијства
топитеља. Разликовање
врста горива и разумевање
састава горива.

Разумевање и разликовање
врста металуршких
процеса и карактеристика.

Разликовање врста сировог
гвожђа,челика и ливеног
гвожђа. Употреба, примена
и начина добијања истих.

16

Упознавање суштине
процеса прераде
метала и легура.

Разликовање прераде
метала у течном стању,
ливењем растопа и прераду
метала у чврстом
стању,пластичном
деформацијом.
Специфичности које
владају у тим поступцима.

5

Стицање основних

Специфичности сваког

Предавањем,
усменим излагањем Вредновањеостваре
дијалогом, анализом ностиученичкихпос
технолошких шема, тигнућакрозпраћењ
графикона и табела,
еисхода,
провером домаћих
усменупроверузна
задатака, додатним и ња, тестовезнања.
допунским радом.

8.

9.

обрада метала

знања из термичке
обраде и утицаја на
својства метала и
легура.

Испитивање
метала

5

Упознавање метода
испитивања.

Значај испитивања метала
и зависност метода
испитивања од својства
метала и њихових легура.

2

Упознавање са
основним појмом о
корозији и врстама
корозије.

Дефинише корозију и на
који начин заштити метале
и легуре од њеног утицаја.

Корозија

вида термичке обраде.

1.

2.

Наставна
тема/модул

Мере заштите
на раду.
Извори
опасности у
металуршким
погонима
Понашање у
погону у
случају
опасности

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 2: Основи металургије (настава у блоку – I и II полугодиште)
Циљеви теме/модула

1

Упознавање са
изворима опасности
у металургији и
мерама заштите на
раду.

Наведе мере заштите.

9

Упознавање са
облицима заштите у
случају опасности.

Наведе мере заштите и
начине заштите.

3.

Обогаћивање
руде

7

4.

Припрема и
концентрација
руде

16

Стицање основних
знања о врстама
обогаћивања.
Стицање основних
знања о припреми и
конценрацији
сировина.

Исходи теме/модула

Врте обогаћивања.
Начини припреме и
обогаћивања.

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Демонстрационом
методом и
Израдасеминарског
апсолутном
радаугрупма.
очигледношћу
Дискусијаопосетам
примене опреме и
аупогонимаистица
уређаја у
њеувидаоповезива
металуршким
њуиразумевањутео
поступцима.Повезив ретскогипрактично
ање теоретског и
гзнања.
практичног знања.

5.

Добијање
метала

8

6.

Ливење

16

7.

Прерада
метала и
легура
пласничном
деформацијом

8.

Испитивање
метала

9.

Заштита
метала од
корозије

5

5
2

Стицање основних
знања из поступака
добијања метала.
Упознавање са
прерадом метала и
легура у течном
стању.

Врсте металутшких
поступака у екстрактивној
металургији.
Матерјали за израду калупа
и језгара .Ливено
гвожђе,челични лив и
ливење легура.

Стицање основних
знања из прераде
метала и легура у
чврстом стању.

Појам деформације и
основни облици пластичне
деформације.

Стицање основног
знања о врстама и
значању испитивања
метала.
Упознавање са
појмом корозије и
врстама корозије.

Врсте испитивања. Циљ
испитивања.
Врсте корозије и начини
заштите метала од
корозије.

II РАЗРЕД
Предмет: Теорија металуршких процеса (теорија и вежбе)
Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за добијање метала (четворогодишње образовање)

Предмет

Теорија металуршких процеса (теорија и вежбе)

Разред

Други разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно

Годишњи

70

70

/

/

140

Недељни

2

2

/

/

4

Стицање основних знања о основним врстама металуршких
процеса за добијање метала и легура
Др.Драгољуб Блечић „Теорија металуршких процеса“ проф.др.
Литература (препоручена
Живан Живковић „Теорија металуршких процеса“ литература
литература и која се
која се може користити али није по препоруци Министарста
користи)
просвете, науке и технолошког развоја
Корелација са другим Основи металургије, хемија
предметима
Циљеви предмета

1.

Наставна
тема/модул

Увод

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 1: Теорија металуршких процеса (теорија)
Циљеви теме/модула

1

Стицање основних
знања из металуршких
процеса у металургији

Исходи теме/модула

Значај теорије
металуршких
процеса.

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и вредновања
ученичких постигнућа

Предавањем,
усменим
излагањем

Вредновањеоствареностиу
ченичкихпостигнућакрозп
раћењеисхода,

2.

Хемијска
термодинами
ка у
металургији

13

3.

Пирометалур
шки процеси

19

4.

Хидрометалу
ршки
процеси

6

5.

Електрометал
уршки
процеси

22

6.

Примена
вакуума у
металургији

7.

Апсорпција и
адсорпција у
металуршким
процесима

Упознавање са
хемијским и
термодинамичким
појавама у
металургији.
Стицање основног
знање из
пирометалуршких
процеса.
Стицање основног
знање из
хидрометалуршких
процеса.
Стицање основног
знање из
електрометалуршких
процеса.

4

Упознавање са вакуум
металургијом и
применом.

5

Упознавање са
појмовима апсорпција
и адсорпција у
металуршким
процесима.

Разликовање физичке
и хемијске равнотеже.
Разумевање физичких
и хемијских промена.
Разумевање
оксидације редукције
и рафинације.
Поступак лужења и
врсте лужења. Методе
издвајања метала из
раствора.
Разликовање
електрохемијских и
електричних појава у
металургији.
Примена вакуума при
топљењу и ливењу
метала и при хемијско
термичкој обради
метала.
Разумевање
апсорпције и
адсорпције у
металуршким
процесима.

Табела 2: Теорија металуршких процеса (вежбе)

дијалогом,
анализом
графикона и
табела, провером
домаћих
задатака,
додатним и
допунским
радом.

усменупроверузнања,
тестовезнања.

2.

Хемијска
термодинамик
ау
металургији

Пирометалур
шки процеси

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна
тема/модул

14

30

Циљеви теме/модула

Одређивање тачке
топљења олова;
Одређивање физичке и
кристалне влаге у
чврстим супстанцама.
Сагоревање појединих
елемената из чврстог
горива. Сагоревање
појединух елемената
из течних горива.
Израчунавање топлоте
стварања CO и CO2.
Лужење обојених
метала. Екстракција
течно-течно. Одвајање
метала филтрирањем.
Одвајање метала из
раствора цементација.

Исходи теме/модула

Начин праћења и вредновања
ученичких постигнућа

Демонстрационо
м методом и
апсолутном
очигледношћу,
примене
лабараторијске
опреме и уређаја
у металургији.
Повезивање
теоретског
знања са
лабараторијским
вежбама.

Вредновањеоствареностиу
ченичкихпостигнућакрозп
раћењеисходалабараторијс
кихвежби,
усменупроверузнањаиоцен
удневникавежби.

Разумевање физичкохемијских процеса у
металургији.
Разумевање процеса
оксидације и
редукције у
металургији.
Израчунавање
константе равнотеже.
Схватање
специфичности
хидрометалуршких
процеса. Врсте
лужења. Поступци
одвајања метала.
Разумевање
Фарадејевих закона
електролизе.
Електродни
потенцијал.
Хидролиза.

3.

Хидрометалур
шки процеси

4.

Електрометал
уршки
процеси

14

Доказивање
Фарадејевих закона
електролизе.

5.

Примена
вакуума у
металургији

4

Упознавање са вакуум
металургијом.

Примена вакуума у
металургији.

6.

Апсорпција и
адсорпција у
металуршким
процесима

4

Стицање основног
знања о појмовима
апсорпција и
адсорпција у
металуршким

Разумевање
апсорпције и
адсорпције у
металуршким
процесима.

4

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

процесима.

Предмет: Добијање и прерада метала (теорија, вежбе и настава у блоку)
Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за добијање метала (четворогодишње образовање)

Предмет

Добијање и прерада метала (теорија, вежбе и настава у блоку)

Разред

Други разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно

Годишњи

105

175

/

60

340

Недељни

3

5

/

30

8

Стицање основних теоретских и практичних знања о добијању и
преради метала и легура.
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја:
Литература (препоручена
проф.др.Живан Живковић и проф.др.Божидар Станојевић
литература и која се
„Добијање и прерада метала“ за други разред средњег
користи)
образовања и васпитања
Корелација са другим Основи металургије, хемија
предметима
Циљеви предмета

Наставна
тема/модул

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 1: Добијање и прерада метала (теорија)
Циљеви
теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

1.

Увод

2.

Металургија
гвожђа

3.

Металургија
челика

4.

Металургија
обојених
метала

2

Стицање основних
знања из сировина
и поступцима за
добијање и
прераду.

15

Стицање
теоретског знања
из металургије
гвожђа.

15

Стицање
теоретског знања
из металургије
челика.

40

Стицање
теоретског знања
из металургије
обојених метала.

5.

Металургија
племенитих
метала

6.

Металургија
ретких
метала

5

7.

Тешкотопиви
метали

8

8.

Ливење

8

4

Стицање
теоретског знања
из металургије
племенитих
метала.
Стицање
теоретског знања
из металургије
ретких метала.
Стицање
теоретског знања
из металургије
тешкотопивих
метала.
Упознавање са
процесом прераде
метала и легура у
течном стању.

Разликовање и разумевање
примарне и секундарне
сировине. Основни поступци
за добијање и прераду метала
и легура.
Разумевање сировина за
добијање сировог гвожђа,
горива, топитеља и високе
пећи: рада високе пећи;
продукта високе пећи и
њихова употрба.
Разумевање сировине за
добијање челика, поступака за
добијање челика и врсте
челика.
Разумевање својства и
примене бакра, алуминијума,
цинка и других метала, и
легура бакра, алуминијума,
цинка и других метала.
Упознавање са својствима и
применом злата и сребра.
Упознавање са својствима и
применом
германијума,индијума,галијум
а,селена и телура.
Упознавање са својствима и
применом волфрама,
молибдена, титана,
цирконијума,ванадијума и
урана.
Разликовање поступака
ливења. Разумевање сировина
за производњу одливака.

Предавањем,
усменим
излагањем,
дијалогом,
анализом
графикона и
табела, провером
домаћих задатака,
додатним и
допунским радом.

Вредновањеостварен
остиученичкихпости
гнућакрозпраћењеис
хода,
усменупроверузнања
, тестовезнања.

9.

Прерада
метала и
легура
пластичном
деформацијо
м

8

Упознавање са
процесом прераде
метала и легура у
чврстом стању.

Разликовање поступака
пластичне прераде: ваљање,
ковање, пресовање и
извлачење.

1.

Безбедност и
здравље на
раду

5

2.

Сировине за
добијање
гвожђа и
челика

30

3.

Металургија
гвожђа и
челика

60

4.

Добијање
обојених
метала

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна
тема/модул

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Табела 2: Добијање и прерада метала (вежбе)

5.

Ливење

6.

Прерада
метала и
легура
пластичном
деформацијо

30

Циљеви
теме/модула
Стицање
теоретског знања
о заштити на раду.
Стицање
теоретског знања
о сировинама за
добијање гвожђа и
челика.
Стицање
теоретског знања
из металургије
гвожђа и челика.
Стицање
теоретског знања
из металургије
обојених метала.

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Предавањем,
усменим
излагањем
дијалогом,
анализом
графикона и
табела, провером
домаћих задатака,
додатним и
допунским радом.

Вредновањеостварен
остиученичкихпости
гнућакрозпраћењеис
ходалабораторијских
вежби,
усменупроверузнања
иоценудневникавежб
и.

Усвајање мера заштите на
раду.
Разумевање појма и врста руда
гвожђа, горива, топитеља.
Припреме шарже за високу
пећ. Сировине за добијање
челика.
Разумевање процеса добијања
сировог гвожђа и челика.
Усвајање основних појмова о
својствима и примени
обојених метала.

25

Упознавање
поступака ливења.

Разумевање поступака ливења
и сировина за производњу
одливака.

25

Упознавање
теоријских основа
прераде метала и
легура у чврстом
стању.

Разумевање поступака за
прераду: ваљање, ковање,
пресовање и извлачење.

м

1.

2.

Наставна
тема/модул

Опслужива
ње пећи и
уређаја за
добијање
гвожђа и
челика
Опслужива
ње пећи и
уређаја
добијање
обојених
метала

3.

Ливење

4.

Прерада
метала и
легура
пластичном
деформациј
ом

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 3: Добијање и прерада метала (настава у блоку – I и II полугодиште)
Циљеви
теме/модула

20

Упознавање са
пећима и
уређајима за
добијање гвожђа и
челика.

Исходи теме/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Демонстрационом
методом и
апсолутном
очигледношћу
примене опреме и
уређаја у
металуршким
поступцима.
Повезивање
теоретског и
практичног знања.

Израда семинарског
рада у групма.
Дискусија о
посетама у погонима
и стицање увида о
повезивању и
разумевању
теоретског и
практичног знања.

Праћење и контрола процеса
добијања гвожђа.

20

Упознавање са
пећима и
Праћење и контрола процеса
уређајима за
добијања челика.
добијање обојених
метала.

10

Стицање
теоретског знања
из области
ливарство.

Повезивање теоретског и
практичног знања из области
добијања одливка од сивог
лива,челичног лива и обојених
метала.

10

Стицање
теоретског знања
из области
прераде метала у
чврстом стању.

Повезивање теоретског и
практичног знања из области
прераде метала у чврстом
стању

Предмет: Заштита радне и животне средине

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил
Предмет
Разред

ТЕХНИЧАР ЗА ДОБИЈАЊЕ МЕТАЛА

Заштита радне и животне средине
други
Теоријска
настава

Фонд часова

Вежбе

70
2

Годишњи
Недељни

Практична Настава
настава
блоку

/
/

/
/

у Укупно

/
/

70
2

Ученици стичу свест о изворима опасности, штетним последицама и
заштити радне и животне средине у савременом друштву.

Циљеви предмета

Литература (препоручена Миодраг Миљковић, „Заштита радне и животне средине“, Завод
литература и која се за уџбенике и наставна средства, Београд,2000.год.
користи)

1.
2.

са

Наставна
тема/модул

ПОЈАМ
ЗАШТИТЕ НА
РАДУ

другим Теорија металуршких процеса, Добијање и прерада метала, Машине и
уређаји

Оквирни
број часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

4

Стицање знања о изворима
опасности и хуманитарносоцијални и економски значај
заштите на раду за појединца
и друштво

Познавање значаја заштите на
раду са аспекта очувања здравља
радника

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања(слике, шеме,
видео клипови,
презентације).

Усмена провера знања.
Домаћи задатак.

2

Стицање знања о правним

Повезивање извора повређивања

Монолошка, дијалошка

Усмена провера знања.

ЗАКОНСКО
РЕГУЛИСАЊЕ
ЗАШТИТЕ НА
РАДУ

3.

4.

5.

6.

ОСНОВНИ
ИЗВОРИ И
УЗРОЦИ
ОПАСНОСТИ
И
ШТЕТНОСТИ
НА РАДУ СУБЈЕКТИВНИ
ФАКТОРИ И
МЕРЕ
ЗАШТИТЕ

ОБЈЕКТИВНИ
ФАКТОРИ И
МЕРЕ
ЗАШТИТЕ

ОПАСНОСТИ
ОД
ЕЛЕКТРИЧНЕ
СТРУЈЕ И
МЕРЕ
ЗАШТИТЕ

ОПАСНОСТИ
ОД ПОЖАРА И
МЕРЕ
ЗАШТИТЕ

изворима заштите на раду,
законске прописе у вези са
заштитом рада и животне
средине, као и о организацији
заштите на раду, права и
обавезе лица на раду.

са прописима о техничким
мерама заштите и безбедности на
раду.

метода, метода
показивања(слике, шеме,
видео клипови,
презентације).

Домаћи задатак.

Стицање знања о факторима
као узрочницима опасности и
штетности на раду и утицаје:
недовољне професионалне
оспособљености за послове и
радне задатке и особине
личности и мере заштите

Идентификација узрочника
опасности и штетности на раду и
предузимање адекватних мера
заштите

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања(слике, шеме,
видео клипови,
презентације).

Усмена провера знања.
Домаћи задатак.

4

Стицање знања о средствима
личне и колективне заштите у
рударским активностима,
њиховој примени и значају.

Идентификација узрочника
опасности и штетности на раду и
предузимање адекватних мера
заштите. Самостално одређивање
специфичности заштите за
одређени извор опасности, у
погледу мера, норматива и
прописа

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања(слике, шеме,
видео клипови,
презентације).

Усмена провера знања.
Домаћи задатак.

3

Стицање знања о начинима
угрожавања животне средине
при рударским активностима
и мерама заштите од
угрожавања, са посебним
акцентом на опасности од
електричне струје

Идентификација узрочника
опасности и штетности на раду и
предузимање адекватних мера
заштите. Самостално одређивање
специфичности заштите за
одређени извор опасности, у
погледу мера, норматива и
прописа

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања(слике, шеме,
видео клипови,
презентације).

Усмена провера знања.
Домаћи задатак.

3

Стицање знања о начинима
угрожавања животне средине
при рударским активностима
и мерама заштите од

Идентификација узрочника
опасности и штетности на раду и
предузимање адекватних мера
заштите. Самостално одређивање

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања(слике, шеме,
видео клипови,

Усмена провера знања.
Домаћи задатак.

4

7.

8.

ОПАСНОСТИ
ОД
МЕХАНИЧКИХ
ПОВРЕДА И
МЕРЕ
ЗАШТИТЕ

ПОСЕБНЕ
ОПАСНОСТИ
ОД ПОВРЕДА
У ПОГОНИМА
МЕТАЛУРГИЈЕ
И МЕРЕ
ЗАШТИТЕ

угрожавања, са посебним
акцентом на опасности од
пожара

специфичности заштите за
одређени извор опасности, у
погледу мера, норматива и
прописа

5

Стицање знања о
опасностима од механичких
повреда и мерама заштите од:
непокретних и покретних
делова, руковања енергетских
и хидроенергетских
поступака, као и мерама,
нормативама и прописима

Идентификација узрочника
опасности и штетности на раду и
предузимање адекватних мера
заштите. Самостално одређивање
специфичности заштите за
одређени извор опасности, у
погледу мера, норматива и
прописа

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања(слике, шеме,
видео клипови,
презентације).

Усмена провера знања.
Домаћи задатак.

10

Стицање знања о
опасностима од растопљеног
метала и троске, гасоопасним
зонама, при руковању
уређајима и опремом који
раде под притиском, као и
при преради метала и легура
ливењем и пластичном
деформацијом.

Идентификација узрочника
опасности и штетности на раду и
предузимање адекватних мера
заштите. Самостално одређивање
специфичности заштите за
одређени извор опасности, у
погледу мера, норматива и
прописа

Монолошка, дијалошка
метода, метода
показивања(слике, шеме,
видео клипови,
презентације).

Усмена провера знања.
Домаћи задатак.

Предмет: Машине и уређаји у металургији (теорија)

презентације).

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за добијање метала (четврти степен)

Предмет

Машине и уређаји у металургији (теорија)

Разред

Други разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

105

Недељни

3

Вежбе

Практична
настава

/

Настава
блоку

у Укупно

/

/

105

/

/

3

Стицање основних знања из машина и уређаја који се користе у
металургији
Литература (препоручена „Машине и уређаји у металургији“ др. Велимир Герзић
литература и која се литература која се може користити али није по препоруци
Министарста просвете, науке и технолошког развоја
користи)
Циљеви предмета

Корелација
предметима

са

другим Основи металургије, хемија

Наставна
тема/модул

1.

Увод

часова
(трајање

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 1: Машине и уређаји у металургији (теорија)

5

Циљеви
теме/модула
Упознавање са
техничким
системима који
се примењују у
металургији.

Исходи
теме/модула
Упознавање
са
карактеристик
ама
техничких

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и вредновања ученичких постигнућа

Предавањем,
усменим
Вредновањеоствареностиученичкихпостигнућакрозпр
излагањем
аћењеисхода, усменупроверузнања, тестовезнања.
дијалогом,апсолу

5

Стицање
основног знања
из металуршких
уређаја и
постројења.

3.

Чување и
ускладише
ње
материјала

7

Стицање
основног знања
из снабдевања,
транспорта и
одржавања.

4.

Транспорт
материјала

2 Упознавање са
начинима
0 транспорта.

5.

Уређаји за
опслуђива
ње пећи

2
0

Упознавање са
помоћним
уређајима за
опслуживање
пећи.

6.

Заваривање
и сечење
метала

1 операцијама
5 заваривања и

2.

Основи
логистике

Упознавање са
сечења метала.

7.

Пумпе,
вентилатор
и,
компресор
и

1
2

8.

Мерни
инструмент

8

Упознавање са
машинским
уређајима
пумпе,вентилато
ри и
компресори.
Стицање
основних

система и
могућностима
примене.
Стицање
основног
знања из
снабдевања,
транспорта и
одржавања.
Упознавање
са уређајима
за чување и
ускладиштењ
е материјала.
Разликовање
начина и
карактеристик
а транспора.
Упознавање
са уређајима
за припрему и
хомогенизаци
ју.
Упознавање
са
операцијама и
уређајима за
заваривање и
сечење
метала.
Разумевање
начина рада
пумпи,
вентилатора и
компресора.
Усвајање
основа о

тном
очигледношћу
примене уређаја
и опреме у
металургији
додатним и
допунским
радом.

и

9.

Вентилациј
а погона у
металугији

Уређаји за
10 пречишћав
ање гасова
.
и отпадних
вода

11 Одржавање
техничких
.
система

теоретских
знања из мерних
инструмената.

5

Упознавање са
принципима и
поступцима
вентилације.

6

Упознавање са
поступцима за
пречишћавање.

2

Упознавање са
начинима
одржавањатехни
чких система.

мерењу масе,
притиска,
температуре,
састава гаса и
протока
флуида.
Упознавање
са уређајима
и поступцима
за
вентилацију.
Упознавање
са уређајима
и поступцима
за
пречишћавањ
е.
Упознавање
са процесима
и поступцима
за одржавање.

III РАЗРЕД
Предмет: Термодинамика (теорија)
Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за добијање метала (четврти степен)

Предмет

Термодинамика (теорија)

Разред

Трећи разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

70

Недељни

2

Вежбе

Практична
настава

/

Настава
блоку

у Укупно

/

/

70

/

/

2

Стицање знања о термодинамичким законима и трансформацији
једног облика енергије у други облик енергије.
Владимир Валент, Бојан Ђорђевић, Марија Тодоровић, Михаило
Литература (препоручена
Марковић „Термодинамика“ литература која се може користити
литература и која се
али није по препоруци Министарста просвете, науке и
користи)
технолошког развоја.
Корелација са другим Физика
предметима
Циљеви предмета

Табела 1: Термодинамика (теорија)

1.

Термодина
мички
систем и
величина
стања

2.

Први
принцип
термодинам
ике

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна
тема/модул

Циљеви теме/модула

11

Стицање основних
теоретских знања из
области
термодинамичких
система.

Разумевање отворених и
затворених система,
величина стања и појма
фазе.

12

Стицање основних
теоретских знања о
првом закону
термодинамике.

Разумевање
енергије,топлотног
капацитета и математичког
израза првог принципа
термодинамике. Објаси
Хесов закон.

Стицање основних
теоретских знања о
идеалном и реалном
гасу.
Стицање основних
теоретских знања о
другом закону
термодинамике.

3.

Идеалан и
реалан гас

4.

Други
принцип
термодинам
ике

5.

Радна
способност

5

Стицање основних
теоретских знања о
трећем закону
термодинамике.

6.

Фазне
трансформа
ције

8

Проширивање знања
о фазним
трансформацијама.

7.

Кружни
процес

6

Стицање знања о
кружним процесима
и специфичностима
циклуса.

8

7

Исходи теме/модула

Разумевање једначина
стања.
Разумевање Карноовог
циклуса, математичког
израза другог принципа
термодинамике.
Објасни и разуме појмове
рад,енергија,
термодинамички
потенцијал и трећи закон
термодинамике.
Разумевање хомогене и
хетерогене равнотеже и
фазних трансформација.
Објасни и разуме
Картоонов и РанкинКлаузијосов цилус за
водену пару. Објасни
дијаграм енталпија-

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Предавањем,
усменим излагањем
дијалогом,кроз
примере из
свакодневног живота
и рачунске примере
додатним и
допунским радом.

Вредновањеостварен
остиученичкихпости
гнућакрозпраћењеис
хода,
усменупроверузнања
, тестовезнања.

ентропија.

8.

Влажан
ваздух

9.

Простирањ
е топлоте

5

Стицање знања о
влажном ваздуху.

8

Проширивање знања
о начинима
простирања тполоте.

Повезивање са примерима
из свакодневног живота.
Разумевање
провођења,прелажења и
зрачења као начинима
преноса топлоте.

Предмет: Добијање метала (теорија, вежбе и настава у блоку)
Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за добијање метала (четврти степен)

Предмет

Добијање метала (теорија, вежбе и настава у блоку)

Разред

Трећи разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно

Годишњи

105

140

/

60

305

Недељни

3

4

/

30

7

Проширивање стечених знања о поступцима добијања метала и
легура
Литература (препоручена „Металургија гвожђа и челика“ Миодраг Станковић,
литература и која се литература која се може користити али није по препоруци
Министарста просвете, науке и технолошког развоја.
користи)
Циљеви предмета

Корелација
предметима

са

другим Физика, Основи металургије, Добијање и прерада метала

Наставна
тема/модул

1. Увод

2.

Теоријски
основи
процеса
добијања
метала и
легура

часова
(трајање

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 1: Добијање метала (теорија)

2

3
0

Циљеви
теме/модула

Проширива
ње знања о
физичкохемијским
процесима
добијања
метала.

Проширива
ње знања о
теоријским
основама
процеса
добијања
метала и
легура.

Исходи
теме/модула

Начин
остваривања
принципа,циље
ва и исхода
тема/модула

Начин праћења и вредновања ученичких постигнућа

Разумевање
циљева
металуршких
процеса и
специфичнос
ти
металуршких
процеса.
Разумевање
поделе и
врсте
металуршких
процеса.
Разумевање
реакција
између
метала,
троске и
ватросталног
озида, метала
и
ватросталног
озида.
Разумевање
реакција
између
чврстих,течн

Предавањем,
усменим
излагањем
дијалогом,
анализом
технолошких
шема,
провером
домаћих
задатака,
додатним и
допунским
радом.

Вредновањеоствареностиученичкихпостигнућакрозпраћењеи
схода, усменупроверузнања, тестовезнања.

Металургиј

3. а гвожђа

Металургиј

4. а челика

2
0

Проширива
ње
теоретског
знања из
металургије
гвожђа.

5
3

Проширива
ње
теоретског
знања из
металургије
челика.

их и
гасовитих
фаза.
Разумевање
технологија
производње
гвожђа у
високим,
електрредукционим
и куполним
пећима,
физичкохемијским
процесима у
пећима за
добијање
гвожђа.
Разумевање
технологија
производње
челика у
конверторима
, електро
пећима и
СименсМартиновим
пећима,
физичкохемијским
процесима у
пећима за
добијање
челика.

Наставна
тема/модул

Основи

1. металуршки
х процеса

часова
(трајање

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 2: Добијање метала (вежбе)

3
7

Металургиј

4
8

Металургиј

5
6

2. а гвожђа

3. а челика

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модул
а

Разумевање
,
Проширивањ сагледавањ
е теоретског е, и
знања из
праћење
металуршки процеса
х процеса.
добијања
метала и
легура.
Разумевање
,
Проширивањ
сагледавањ
е теоретског
е, и
знања из
праћење
металургије
процеса
гвожђа.
добијања
гвожђа.
Разумевање
,
Проширивањ
сагледавањ
е теоретског
е, и
знања из
праћење
металургије
процеса
челика.
добијања
челика.

Начин
остваривања
принципа,циље
ва и исхода
тема/модула

Начин праћења и вредновања ученичких постигнућа

Предавањем,
усменим
излагањем
дијалогом,
апсолутном
очигледношћ
Вредновањеоствареностиученичкихпостигнућакрозпраћењеис
у примене
хода, усменупроверузнањаиоценудневникавежби.
уређаја и
опреме у
металургији
додатним и
допунским
радом.

Наставн
а
тема/мо
дул

часова
(трајање

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 3: Добијање метала (настава у блоку)

1 Металур 3
гија
. гвожђа
0

Циљеви
теме/мо
дула

Исходи
теме/мо
дула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Праћењ
еи
контрол
Упознав а
ање са
процеса Демонстрационо
м методом и
пећима
добијањ
и
а
апсолутном
уређаји гвожђа.
очигледношћу
ма за
Разумев
примене опреме
добијањ ање,
и уређаја у
е
сагледав
металуршким
гвожђа. ање и
Повезив праћење поступцима.Пов
ање
процеса
езивање
теоретск добијaњ
теоретског и
ог и
е
практичног
практич гвожђа.
знања.
ног
Повезив
Проналажење и
знања
ање
коришћење
из
теоретск
металур ог и
информација са
гије
практич
интернета.
гвожђа. ног
знања
из
металур

Начин праћења и вредновања ученичких постигнућа

Израдасеминарскограда.
Дискусијаопосетамаупогонимаистицањеувидаоповезивањуиразумева
њутеоретскогипрактичногзнања.

2 Металур 3
гија
. челика
0

гије
гвожђа.
Праћењ
еи
контрол
а
Упознав процеса
ање са
добијањ
пећима
а
и
челика.
уређаји Разумев
ма за
ање,
добијањ сагледав
е
ање и
челика. праћење
Повезив процеса
ање
добијaњ
теоретск е
ог и
челика.
практич Повезив
ног
ање
знања
теоретск
из
ог и
металур практич
гије
ног
челика. знања
из
металур
гије
челика.

Предмет: Металуршке пећи (теорија)

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за добијање метала (четврти степен)

Предмет

Металуршке пећи (теорија)

Разред

Трећи разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Годишњи

105

Недељни

3

Вежбе

Практична
настава

/

Настава
блоку

у Укупно

/

/

105

/

/

3

Стицање знања о врстама пећи и принципима по којима раде.

Циљеви предмета

Литература (препоручена
Литература није препоручена од стране Министарства просвете,
литература и која се
науке и технолошког развоја
користи)
Корелација
предметима

са

другим

Машине и уређаји у металургији

Наставна
тема/модул

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 1: Металуршке пећи (теорија)
Циљеви теме/модула

1.

Енергетика
пећи

31

Проширивање
теоретског знања о
начинима преноса
топлоте и значају
енергетике за
металуршке процесе.

2.

Металуршке

31

Проширивање

Исходи теме/модула

Разумевање и
разликовање начина
преноса топлоте,
потрошње топлоте и
топлотни биланс
пећи.
Разумевање и

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Предавањем, усменим
излагањем дијалогом,
апсолутном
очигледношћу примене
уређаја и опреме у
металургији додатним

Вредновањеостварен
остиученичкихпости
гнућакрозпраћењеис
хода,
усменупроверузнања
, тестовезнања.

пећи и
њихова
подела

3.

Озид
елемената
пећи

4.

Ремонт
металуршки
х пећи

33

10

теоретског знања о
врстама пећи, њихових
конструкционих
елемената и
могућности примене.
Стицање знања о
врстама облога
металуршких пећи и
њиховог утицаја на ток
процеса у пећи.
Упознавање са
специфичностима
ремонта металуршких
пећи.

разликовање врсте
пећи: по облику
процесног процеса,
технолошкој намени,
извору топлоте.

и допунским радом.

Разумевање
конструкције пећи и
начина зидања пећи.
Упознавање са
врстама ремонта,
дужини трајања
ремонта.

Предмет: Мерни инструменти са аутоматиком (теорија и вежбе)
Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за добијање метала (четврти степен)

Предмет

Мерни инструменти са аутоматиком (теорија и вежбе)

Разред

Трећи разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно

Годишњи

70

70

/

/

140

Недељни

2

2

/

/

4

Циљеви предмета

Стицање знања о мерним и регулационим инструментима који се
користе при процесима добијања и прераде метала

Литература (препоручена
Литература није препоручена од стране Министарства просвете,
литература и која се
науке и технолошког развоја
користи)
Корелација
предметима

са

другим

Машине и уређаји у металургији

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Наставна
тема/модул

Увод
Инструменти
за мерење
температуре
Инструменти
за мерење
притиска
Инструменти
за мерење
запремине и
протока
Инструменти
за мерење
масе
Специјални
прибор за
мерење

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 1: Мерни инструменти са аутоматиком (теорија)

4
8
8
9
10

4

Циљеви теме/модула

Упознавање са
основама о мерењу.
Стицање знања о
инструментима за
мерење температуре.
Стицање знања о
инструментима за
мерење притиска.
Стицање знања о
инструментима за
мерење запремине и
протока.
Стицање знања о
инструментима за
мерење масе.
Стицање знања о
специјалним
приборима за мерење.

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Предавањем, усменим
излагањем
дијалогом,апсолутном
очигледношћу
примене уређаја и
опреме у металургији
додатним и допунским
радом.

Вредновањеоства
реностиученички
хпостигнућакрозп
раћењеисхода,
усменупроверузна
ња, тестовезнања.

Стицање знања о основним
појмовима о мерењу и
грешкама при мерењу.
Стицање знања о врстама
термометра и пирометра.
Стицање знања о
барометрима и
манометрима.
Стицање знања о
гасометрима,ротаметрима и
инструментима за мерење
састава гаса.
Стицање знања о врстама
вага.
Стицање знања о
специјалним приборима за
мерење влажности
материјала, механички и
ултразвучни прибори за
мерење нивоа.

7.

Основи
аутоматике

9

8.

Аутоматска
регуација

14

9.

Аутоматска
контрола

4

Стицање знања о
основама аутоматике.
Стицање знања о
основама аутоматске
регулације.
Стицање знања о
основама аутоматске
контроле.

Разумевање значаја и поделе
аутоматизације.
Разумевање система
аутоматске регулације.
Упознавање са уређајима за
аутоматску контролу.

1.

Наставна
тема/модул

Мерење
температур
е

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 2: Мерни инструменти са аутоматиком (вежбе)

14

2.

Мерење
притиска

20

3.

Мерење
протока

10

4.

Мерење
масе

8

Циљеви теме/модула

Проширивање,
усвајање теоретског
знања и овладавање
начинима мерења
температуре.
Проширивање,
усвајање теоретског
знања и овладавање
начинима мерења
притиска.
Проширивање,
усвајање теоретског
знања и овладавање
начинима мерења
протока.
Проширивање,усвајањ
е теоретског знања и
овладавање начинима
мерења масе.

Исходи теме/модула

Овладавање начинима
мерења температуре и на
основу показатеља доносе
закључке.

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Демонстрационом
методом и апсолутном
Овладавање начинима
очигледношћу,
мерења притиска и на
примене
основу показатеља доносе
лабараторијске опреме
закључке.
и уређаја у
металургији.Повезива
Овладавање начинима
ње теоретског знања
мерења протока и на основу
показатеља доносе закључке.
са лабараторијским
вежбама.
Овладавање начинима
мерења масе и на основу
показатеља доносе закључке.

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Вредновањеоства
реностиученички
хпостигнућакрозп
раћењеисходалаба
раторијскихвежби
,
усменупроверузна
њаиоценудневник
авежби.

5.

Аутоматск
а
регулација
и контрола
процеса

18

Проширивање,
усвајање теоретског
знања о значају
аутоматске регулације
и контроле процеса.

Разумевање важности
аутоматске регулације и
контроле процеса.

Предмет: Организација производње
Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за добијање метала

Предмет

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

Разред

други

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно

Годишњи

70

-

-

-

70

Недељни

2

-

-

-

2

Циљеви предмета

 Усвајање знања која омогућавају ученицима схватење
основних економских категорија и појмова
 Развијање свести о сопственим знањима и способностима
да стечена знања примењују у свакодневном животу,
решавају проблеме и припремају се за даље образовање
 Развијање одговораног односа за очување природних
ресурса и еколошке равнотеже

Литература (препоручена Уџбеник Владимира Милетића: Организација производње за II,
литература и која се III, или IV разред текстилне, кожарске и хемијске школе, ЗУН
Београд, 2005. год.
користи)

1.

2.

са

Наставна
тема/модул

Увод у
економику и
организацију
производње

другим

часова
(трајање

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација
предметима

3

Носиоци
3
привређивања

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

-По завршетку
модула ученик ће
бити у стању да:
Упознавање
 објасни
ученика са
појам,
основним
предмет и
појмовима о
задатке
економици и
економике и
организацији
организације
производње
 увиди
међузависност
економике и
организације
 објасни појам
привреде и
Упознавање
предузећа
ученика са
 разликује
основним
главне
појмовима о
делатности
носиоцима
привређивања
привређивања
 идентификује
врсте и

Начин остваривања принципа,циљева и исхода тема/модула

- На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе/учења, планом рада и начинима оцењивања
- Модули се реализују кроз методе активно оријентисане
наставе
Уреализацијипрограмапотребнојеуважаватиипедагошкезахтеве:
поступностизлагања, равномернираспореднаставнихцелинаитд.
- Ученици на почетку треба да упозанају предмете и задатке
економике и организације. У другој тематској целини ученици
треба да стекну знања о основним економским категоријама;
привреди, привређивању, а пре свега о предузећу као основном
субјекту привређивања. Затим ученици упознају средства,
улагања и пословне резултате. Ученик треба да овлада
појмовима; врстом средстава, начином обезбеђивања и
трошења средстава. Остваривање садржаја програма ученику
мора бити јасан однос улагања и резултата, као и зависност
резултата од организације производње. Организација
производње се изучава са техничко-технолошког аспекта, што
омогућава ученику да стекне знања о фазама процеса
производње са посебним освртом на контролу производње.
-Ниво педагошких захтева је углавном разумевање што значи
ученици треба да разумеју економске категорије и законитости,

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

поделу
предузећа
према
различитим
критеријумим
а

3.

Средства
предузећа

7

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
средствима и
изворима
средстава
предузећа
Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
улагањима у
производњу

Улагања у
производњу

6

5.

Ефикасност
пословања

Упознавање
ученика са
основним
13 појмовима о
ефикасности
пословања

6.

Резултати
пословања

4.

7

Упознавање
ученика са
основним

 објасни појам
средстава
 разликује
врсте
средстава
 наведе изворе
средстава
 објасни појам
утрошака и
трошкова
 разликује
врсте
утрошака и
трошкова
 објасни
обрачун
трошкова
 објасни појам
и врсте
ефикасности
 идентификује
предуслове за
постизање
ефикасности
пословања
 наведе мере
заштите на
раду
 објасни
појавне
облике

овладају економским појмовима и примене оне делове
програма која се односе на стандардизацију, типизацију и
контролу производње.
-Да би ученици лакше овладали наставне садржаје погребно је
применити различите наставне методе и облике рада. Теоријско
излагање треба стално поткрепљивати примерима из праксе, а
пре свега из предузећа где обављају практичну наставу.
-Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету
са одговарајућим наставним средствима.

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

 Усмено
излагање
 Тест

појмовима о
резултатима
пословања







7.

Организација
производње

7

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
организацији
производње





8.

Реализација
производње

Упознавање
ученика са
основним
20 појмовима о
реализацији
производње






резултата
пословања
објасни
начине
исказивања
резултата
идентификује
основне
економске
принципе:
економичност,
продуктивнос
ти
рентабилност
дефинише
техничку
поделу рада
као основу
организације
производње
идентификује
организационе
елементе
производње
дефинише и
објасни
припрему
производње
дефинише и
објасни
технолошки
процес
разликује
главне типове
производње
објасни
контролу
производње и

 Активност
на часу

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу



9.

Организација
производње у
ванредним
условима

4

Упознавање
ученика са
основним
појмовима о
организацији
производње у
ванредним
условима



очувања
животне
средине
објасни
организацију
производње и
прераду
животних
намирница у
рату
објасни
рационализац
ију и
складиштење
привредних
добара у рату

 Усмено
излагање
 Тест
 Активност
на часу

IV РАЗРЕД
Предмет: Добијање метала (теорија, вежбе и блок настава)
Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за добијање метала (четврти степен)

Предмет

Добијање метала (теорија, вежбе и блок настава)

Разред

Четврти разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно

Годишњи

64

160

/

60

140

Недељни

2

5

/

30

7

Проширивање стечених знања о поступцима добијања обојених
метала и легура
„Теоријски основи обојене металургије“ проф.др.Живан
Литература (препоручена
Живковић, др.Милан Антић, др.Никола Цоловић, литература која
литература и која се
се може користити али није по препоруци Министарста просвете,
користи)
науке и технолошког развоја.
Корелација са другим Хемија, Прерада и добијања метала
предметима
Циљеви предмета

Наставна
тема/модул

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 1: Добијање метала (теорија)
Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

1.

Металургија
бакра

11

2.

Металургија
олова

7

3.

Металургија
цинка

9

4.

Металургија
никла

5

5.

Металургија
алуминијума

5

6.

Металургија
мангнезијума

4

7.

Металургија
антимона

3

8.

Металургија
живе

2

9.

Металургија
кадмијума и
бизмута

4

10.

Металургија
злата и

3

Усвајање, разумевање
сировина, технологије,
својства и примена
бакра.
Усвајање, разумевање
Стицање теоретског
сировина, технологије,
знања из металургије
својства и примена
олова.
олова.
Усвајање, разумевање
Стицање теоретског
сировина, технологије,
знања из металургије
својства и примена
цинка.
цинка.
Усвајање, разумевање
Стицање теоретског
сировина, технологије,
знања из металургије
својства и примена
никла.
никла.
Усвајање, разумевање
Стицање теоретског
сировина, технологије,
знања из металургије
својства и примена
алуминијума.
алуминијума.
Усвајање, разумевање
Стицање теоретског
сировина, технологије,
знања из металургије
својства и примена
магнезијума
магнезијума.
Усвајање, разумевање
Стицање теоретског
сировина, технологије,
знања из металургије
својства и примена
антимона.
антимона.
Усвајање, разумевање
Стицање теоретског
сировина, технологије,
знања из металургије
својства и примена
живе.
живе.
Усвајање, разумевање
Стицање теоретског
сировина, технологије,
знања из металургије
својства и примена
кадмијума и бизмута.
кадмијума и бизмута.
Стицање теоретског Усвајање, разумевање
знања из металургије сировина, технологије,
Стицање теоретског
знања из металургије
бакра.

Предавањем,
усменим излагањем Вредновањеостварено
дијалогом,
стиученичкихпостигн
анализом
ућакрозпраћењеисход
технолошких шема,
а,
провером домаћих усменупроверузнања,
задатака, додатним
тестовезнања.
и допунским радом.

сребра

злата и сребра.

11.

Металургија
платине и
платинских
метала

3

Стицање теоретског
знања из металургије
платине и
платинских метала.

12.

Металургија
ретких
расејаних
метала

3

Стицање теоретског
знања из металургије
ретких расејаних
метала.

13.

Металургија
тешкотопиви
х ретких
метала

3

Стицање теоретског
знања из металургије
тешкотопивих
ретких метала.

14.

Металургија
лаких ретких
метала

3

Стицање теоретског
знања из металургије
лаких ретких метала.

15.

Металургија
урана

2

Стицање теоретског
знања из металургије
урана.

Табела 2: Добијање метала (вежбе)

својства и примена злата
и сребра.
Усвајање, разумевање
сировина, технологије,
својства и примена
платине и платинских
метала.
Усвајање, разумевање
сировина, технологије,
својства и примена
ретких расејаних метала.
Усвајање, разумевање
сировина, технологије,
својства и примена
тешкотопивих ретких
метала.
Усвајање, разумевање
сировина, технологије,
својства и примена.
Усвајање, разумевање
сировина, технологије,
својства и примена
урана.

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Наставна
тема/модул

Циљеви теме/модула

Стицање теоретског
знања из
металуршких
пропачуна и биланса.
Проширење
теоретског знања из
металургије бакра и
олова.

1.

Прорачуни и
биланси

15

2.

Металургија
бакра и олова

30

3.

Металургија
цинка

18

Проширење
теоретског знања из
металургије цинка.

4.

Металургија
никла

15

Проширење
теоретског знања из
металургије никла.

5.

Металургија
лаких
обојених
метала

25

Проширење
теоретског знања из
металургије лаких
обојених метала.

20

Проширење
теоретског знања из
металургије
малообојених
метала.

6.

Металургија
малообојених
метала

7.

Металургија
племенитих
метала

20

Проширење
теоретског знања из
металургије
племенитих метала.

8.

Металургија

20

Проширење

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Разумевање,
сагледавање и праћење
процеса добијања
метала и легура.
Разумевање,
сагледавање и анализа
технолишких шема за
добијање бакра и олова.
Разумевање,
Предавањем,
сагледавање и анализа
усменим излагањем
технолишких шема за
дијалогом,
добијање цинка.
апсолутном
Разумевање,
очигледношћу
сагледавање и анализа
технолишких шема за
примене уређаја и
добијање никла.
опреме у
Разумевање,
металургији
сагледавање и анализа
додатним и
технолишких шема за
добијање лаких обојених допунским радом.
Проналажење и
метала.
Разумевање,
коришћење
сагледавање и анализа
информација са
технолишких шема за
интернета.
добијање малообојених
метала.
Разумевање,
сагледавање и анализа
технолишких шема за
добијање племенитих
метала.
Разумевање,

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Вредновање
остварености
ученичких постигнућа
кроз праћење исхода,
усмену проверу знања
и оцену дневника
вежби.

ретких
метала

теоретског знања из
металургије ретких
метала.

сагледавање и анализа
технолишких шема за
добијање ретких метала.

1.

2.

3.

Наставна
тема/модул

Металургија
бакра, олова,
цинка и
никла

Добијање
лаких
обојених
метала

Добијање
малообојени
х метала

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 3: Добијање метала (настава у блоку)
Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

15

Упознавање са
пећима и уређајима
за добијање бакра,
олова, цинка и
никла. Повезивање
теоретског и
практичног знања из
металургије бакра,
олова, цинка и
никла.

Праћење и контрола
процеса добијања
Разумевање,
сагледавање и праћење
процеса добијaње;
повезивање теоретског и
практичног знања из
металургије.

30

Упознавање са
пећима и уређајима
за добијање,
повезивање
теоретског и
практичног знања из
металургије лаких
обојених метала.

18

Упознавање са
пећима и уређајима
за добијање,
повезивање
теоретског и
практичног знања из

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Предавањем,
усменим излагањем
дијалогом,
апсолутном
Вредновање
очигледношћу
остварености
Праћење и контрола
примене уређаја и
ученичких постигнућа
процеса добијања
опреме у
Разумевање,
кроз праћење исхода,
металургији
сагледавање и праћење
усмену проверу знања
додатним и
процеса добијaње,
и оцену дневника
повезивање теоретског и допунским радом.
вежби.
практичног знања из
Проналажење и
металургије лаких
коришћење
обојених метала.
информација са
Праћење и контрола
интернета.
процеса добијања
Разумевање,
сагледавање и праћење
процеса добијaње,
повезивање теоретског и

металургије
малообојених
метала.

4.

Добијање
племенитих
метала

15

Упознавање са
пећима и уређајима
за добијање,
повезивање
теоретског и
практичног знања из
металургије
племенитих метала.

практичног знања из
металургије
малообојених метала.
Праћење и контрола
процеса добијања
Разумевање,
сагледавање и праћење
процеса добијaње,
шовезивање теоретског
и практичног знања из
металургије племенитих
метала.

Предмет: Физичка металургија с термичком обрадом (теорија и вежбе)
Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за добијање метала (четврти степен)

Предмет

Физичка металургија с термичком обрадом (теорија и вежбе)

Разред

Четврти разред

Фонд часова

Теоријска
настава

Вежбе

Практична
настава

Настава
блоку

у Укупно

Годишњи

96

96

/

/

192

Недељни

3

3

/

/

6

Стицање теоријских и практичних знања о физичкој металургији
и термичкој обради
„Физичка металургија“ Миладин Петровић, „Термичка
Литература (препоручена
обрадаметала“ Иван Ивановић,
литература која се може
литература и која се
користити али није по препоруци Министарста просвете, науке и
користи)
технолошког развоја.
Циљеви предмета

Корелација
предметима

са

другим Хемија, Основи металургије

Наставна
тема/моду
л

часова
(трајање

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 1: Физичка металургија с термичком обрадом(теорија)

1.

Увод

2

2.

Чисти
метали

5

3.

Легуре

5

4.

Равнотежн
и
дијаграми
стања с
две
компонент
е

2
0

Циљеви
теме/модула
Упознавање са
физичком
металургијом
као научном
дисциплином.
Проширивање
теоретског
знања о
металима.
Проширивање
теоретског
знања о
легурама.

Стицање
теоретског
знања о
равнотежним
дијаграмима
стања
двокомпонентн
их легура.

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и вредновања ученичких
постигнућа

Упознавање и примена
физичке металургије и
термичке обраде у
металуршкој пракси.
Разумевање структуре
метала, кристалне
решетке и својства
метала.
Разумевање принципа
легирања, структура
легура и својства
легура.
Усвајање теоретског
знања о легурама са
прекидом
растворљивошћу у
течном стању, легуре с
потпуном
растворљивошћу у
течном и чврстом
стању,легуре које граде
непрекидан низ
чврстих раствора,
леруре с прекидом
растворљивости и
чврстом стању.

Предавањем, усменим
излагањем дијалогом,
Вредновањеоствареностиученичкихпос
анализом технолошких
гнућакрозпраћењеисхода,
шема, провером домаћих
усменупроверузнања, тестовезнања.
задатака, додатним и
допунским радом.

Еутектичко,
перитектичко
разлагање.

5.

Техничке
легуре
гвожђа

1
7

6.

Техничке
леруре
обојених
метала

1
5

7.

Теоријски
основи
термичке
обраде
челика

1
0

8.

Поступци
термичке
обраде
челика

1
0

9.

Термичка
обрада
ливеног
гвожђа

3

Проширивање
теоретског
знања о
техничким
легурама
гвожђа.
Стицање
теоретског
знања о
легурама бакра,
цинка, олова,
алуминијума и
магнезијума.
Стицање
теоретског
знања о
термичкој
обради челика.
Стицање
теоретског
знања о
поступцима
термичке
обраде и
припреми
делова за
термичку
обраду.
Стицање
теоретског
знања о
термичкој
обради ливеног
гвожђа.

Разумевање
равнотежног дијаграма
стања железо-угљеник.

Разумевање својства и
примене легура
обојених метала.

Разумевање
трансформације
структуре при
загревању.

Разумевање и
разликовање врста
термичке обраде
челика.

Разумевање и
разликовање врста
термичке обраде
ливеног гвожђа.

10
.

Термичка
обрада
легура
обојених
метала

5

Контрола

11 извршне
термичке
.

2

обраде

Стицање
теоретског
знања о
термичкој
обради легура
обојених
метала.
Стицање
теоретског
знања о
методама
испитивања
након извршене
термичке
обраде.

Разумевање термичке
обраде легура бакра и
легура алуминијума.

Разумевање врста
метода испитивања
након извршене
термичке обраде.

1.

2.
3.

Наставна
тема/модул

Лабораториј
а и погон
Металограф
ски
микроскоп
Израда
металографс
ких
избрусака

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 2: Физичка металургија с термичком обрадом(вежбе)

3

3
12

Циљеви теме/модула

Упознавање са
опремом и прибором
у лабораторији и
мерама заштите на
раду.
Упознавање са
металографским
микроскопом.
Израда
металографских
узорака.

Исходи теме/модула

Руковање
лабораторијским
прибором.
Руковање микроскопом.
Припрема и израда
металографских узорка.

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Демонстрационом
методом и
Вредновањеостварено
апсолутном
стиученичкихпостигн
очигледношћу,
ућакрозпраћењеисход
примене
алабараторијскихвежб
лабараторијске
и,
опреме и уређаја у
усменупроверузнањаи
металургији.Повез
оценудневникавежби.
ивање теоретског
знања са

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Микрострук
туре метала
и легуре
Израда
микрофотог
рафија
Микрострук
туре легура
гвожђа
Микрострук
туре легура
обојених
метала
Термичка
обрада
челика
Термичка
обрада
легура бакра
и
алуминијум
а

6

Утврђивање
микроструктуре
метала и легуре.

Разумевање
микроструктуре метала и
легуре.

6

Израда
микрофотографија.

Снимање негатива и
позитива. Израда.

15

Упознавање са
микроструктуром
легура гвожђа.

Разумевање
микроструктуре ливеног
гвожђа.

21

Упознавање са
микроструктуром
обојених метала.

Разумевање
микроструктуре обојених
метала.

15

Упознавање са
поступцима термичке
обраде челика

Разумевање поступака
термичке обраде челика

15

Упознавање са
поступцима термичке
обраде легура бакра и
алуминијума.

Разумевање поступака
термичке обраде легура
бакра и алуминијума.

лабораторијским
вежбама.

Предмет: Металуршки прорачуни (теорија и вежбе)
Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

Техничар за добијање метала (четврти степен)

Предмет

Металуршки прорачуни (теорија и вежбе)

Разред
Фонд часова

Четврти разред
Теоријска

Вежбе

Практична

Настава

у Укупно

настава

настава

блоку

Годишњи

64

64

/

/

128

Недељни

2

2

/

/

4

Упознавање основних принципа прорачуна који су везани за
процесе добијања метала и легура
„Металуршки прорачуни“ вежбе из технолошких прорачуна
Литература (препоручена
Живка Драгуловић, литература која се може користити али није
литература и која се
по препоруци Министарста просвете, науке и технолошког
користи)
развоја.
Корелација са другим Хемија, Математика
предметима
Циљеви предмета

1.

Наставна
тема/модул

Увод

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 1: Металуршки прорачуни (теорија)

3

Циљеви теме/модула

Стицање теоретског
знања о значају
металуршких
прорачуна.

Исходи теме/модула

Упознавање са
толеранцијама при
прорачуну и могућношћу
грешке.

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Предавањем,
Вредновањеостварено
усменим излагањем стиученичкихпостигн
дијалогом, анализом ућакрозпраћењеисход

2.

Горива

6

3.

Уложак

11

4.

Пржење
руде и
концентрат
а

12

5.

Пржење и
топљење
руде

10

6.

Производњ
а челика

7.
8.

Рафинација
сирових
метала
Електролит
ичка
рафинација
метала

6

8
8

Проширивање
теоретског знања о
горивима.
Проширивање
торетског знања о
рационалном саставу
металуршке
припреме.
Проширивање
теоретског знања о
материјалном и
топлотном билансу.
Проширивање
теоретског знања о
материјалном и
топлотном билансу
процеса топљења.
Проширивање
теоретског знања о
материјалном и
топлотном билансу
процеса производње
челика.
Проширивање
теоретског знања о
поступку рафинације.
Проширивање
теоретског знања о
електролитичкој
рафинацији метала.

Разумевање калоричне
моћи горива, одређивање
састава и количина
продуката сагоревања.
Разумевање састава
улошка за добијање
метала.
Израчунавање појединих
компонената, аналитички
метод прорачуна.
Разумевање састава
продуката топљења.

Разумевање материјалног
и топлотног биланса
поступака добијања
челика.
Разумевање састава и
врста компонената за
рафинацију метала.
Разумевање процеса
електролизе.

технолошких шема,
провером домаћих
задатака, додатним
и допунским радом.

а,
усменупроверузнања,
тестовезнања.

Наставна
тема/модул

Оквирни број
часова
(трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Табела 2: Металуршки прорачуни (вежбе)
Циљеви теме/модула

1.

Прорачун
горива

8

Рачунски прорачун
горива.

2.

Прорачун
улошка

10

Рачунски прорачун
улошка.

3.

Прорачун
руде и
концентрата
за пржење

16

Рачунски прорачун
руде и концентрата за
пржење.

4.

Прорачун
везан за
топљење
руда и
прженца

5.

6.

7.

Прорачун
везан за
производњу
челика
Прорачун
везан за
рафинацију
сирових
метала
Прорачун
везан за
електролити
чку

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа,циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Анализом и израдом
рачунских задатака,
повезивањем са
одговарајућим
садржајима других
стручних предмета,
допунским и
додатним радом.

Вредновањеостварено
стиученичкихпостигн
ућакрозпраћењеисход
а,
усменупроверузнања,
тестовезнања.

Одређивање количине
ваздуха, састава и
количине продуката
сагоревања.
Одређивање рационалног
састава металуршке
сировине.
Израчунавање појединих
компонената.
Израчунавање појединих
компонената, прорачун
засипа у високој пећи,
одређивање састава
продуката топљења,
прорачун утрошка горива.
Израда прорачуна улошка,
материјалног и топлотног
биланса за производњу
челика.

10

Рачунски прорачун
везан за топљење
руда и прженца.

6

Рачунски прорачун
везан за производњу
челика.

8

Рачунски прорачун
везан за рафинацију
сирових метала.

Израчунавање појединих
компонената потребних за
рафинацију метала.

6

Рачунски прорачун
везан за
електролитичку
рафинацију метала.

Одређивање броја
потребних ћелија за
електролизу, потребне
количине струје.

рафинацију
метала

Образовни профил: ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Предмет

Општа геологија

Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Циљеви предмета

I РАЗРЕД
Теоријска
настава
70часа
годишње

Вежбе
35часа
годишње

105часова
годишње

2 часа недељно

1час недељно

3часа недељно

Настава у блоку

Укупно

Циљ програма је да ученици стекну основна знања из области из геологије и да се
оспособе да их примењују у пракси, развијају свест о сопственим знањима и
способностима да стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају
проблеме и припремају се за даље образовање, развијају одговоран однос за
очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Минералогија, петрологија
Корелација са другим предметима

Практична
настава

2.

3.

ФИЗИЧКОХЕМИЈСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
И ГРАЂА ЗЕМЉЕ

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна тема/модул

10

ПРОЦЕСИ
УНУТРАШЊЕ
ДИНАМИКЕ ЗЕМЉЕ 30
(ЕНДОДИНАМИЧКИ
ПРОЦЕСИ
ПРОЦЕСИ
СПОЉАШЊЕ
ДИНАМИКЕ ЗЕМЉЕ
30
(ЕГЗОДИНАМИЧКИ
ПРОЦЕСИ)

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Упознавање са
литолошкопетролошким
саставом Земље
Упознавање
процеса унутрашње
динамике земље и
ендодинамичких
процеса
Упознавање са
процесима
спољашње
динамике земље и
егзодинамичким
процесима

Концепција
програма је
заснована на
потреби да се
ученик упозна са
општом
геологијом

Комбинацијом различитих
облика наставног рада и
врсте натава, дидактички
модели.

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и
пројеката.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Предмет
Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Циљеви предмета

минералогија
I РАЗРЕД
Теоријска
настава
70 Часа
годишње

Вежбе

2 часа недељно

1 час недељно

35 часова
годишње

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно

60 часова
годишње

105 Часа
годишње
2 часа недељно

Циљ предмета је да ученици стекну основна знања о минералима и развијају свест о
сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и припремају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се користи)

Корелација са другим предметима

Практична настава. Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других
предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са
другим наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба
указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о
образовном профилу у коме се програм реализује.

2.

3.

4.

ОПШТА
МИНЕРАЛОГИЈА
ФИЗИЧКА
СВОЈСТВА
МИНЕРАЛА
СПЕЦИЈАЛНА
МИНЕРАЛОГИЈА

СПОРЕДНИ
ПЕТРОГЕНИ
МИНЕРАЛИ

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна тема/модул

27

10

Циљеви
теме/модула
Упознавање са
основним
појмовима
минералогије
Упознавање са
постанаком
минерала.

23

Упознавање са
основним
петрогеним
минералима

10

Упознавање са
споредним
петрогеним
минералима

Исходи теме/модула

Начин
остваривања
принципа,
циљева и исхода
тема/модула

упознавање унутрашње и
спољашње грађе минерала,
схватање начина постанка и
појављивања минерала у
природи,
упознавање физичких,
хемијских и морфолошких
својстава најважнијих
петрогених минерала, на
основу којих ће вршити
њихово препознавање.
подстицање за даљи стручни
развој и усавршавање у складу
са индивидуалним
способностима и потребама
друштва;
развијање систематичности,
прецизности, смисла и
одговорности за тимски рад;
развијање способност за
решавање проблема и нових
ситуација у процесу рада и
свакодневног живота.

Комбинацијом
различитих
облика
наставног рада и
врсте натава,
дидактички
модели.

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и
пројеката.

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Предмет

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ
I РАЗРЕД

Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Циљеви предмета

Теоријска
настава
70 часова
годишње

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно

35 часова
годишње

105 часова
годишње

2 часа недељно

1час недељно

3 часа недељно

Циљ предмета је да се ученици оспособе да користе технички цртеж као и да
овладају читањем планова, пројектованих идеја и конструктивних решења, да их
разумеју и правилно примењују у реализацији послова и задатака у оквиру
одабраног образовног профила, развијају свест о сопственим знањима и
способностима да стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају
проблеме и припремају се за даље образовање, развијају одговоран однос за
очување природних ресурса и еколошке равнотеже.
"

Литература (препоручена
литература и која се користи)

Наставна
тема/модул

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

Циљеви
теме/модула

Исходи теме/модула

Начин
остваривања
принципа,
циљева и
исхода
тема/модула

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

1.

2.

3.

ТЕХНИЧКО
ЦРТАЊЕ I

НАЦРТНА
ГЕОМЕТРИЈА

ТЕХНИЧКО
ЦРТАЊЕ II

12

Задатак, значај,
подела и примена
материјала за
техничко цртање,
Руковање
материјалом и
прибором за
техничко цртање.

38

Упознавање
ученика са
основама нацртне
геометрије

20

Упзнавање ученика
са правилима
техничког цртања

Ученици треба у потпуности да
упознају просторне азбуке, елемената,
основних правилних геометријских
облика и њихових мећусобних односа и
положаја;
оспособљавање ученика да прикажу
просторне облике цртежом;
оспособљавање ученика за употребу и
руковање материјалом и прибором за
техничко цртање;
савладавање елемената и правила
техничког изражавања цртежом у
одрећеним размерама;
овладавање методама и техникама
графичког приказивања као и развијање
систематичности, прецизност, тачноети,
уредност и одговорности у раду.
подстицање за даљи стручни развој и
усавршавање у складу са
индивидуалним способностима и
потребама друштва;
развијање систематичности,
прецизности, смисла и одговорности за
тимски рад;

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Предмет
Разред
Фонд часова

ЧИТАЊЕ ТОПОГРАФСКИХ КАРАТА
II РАЗРЕД
Теоријска

Вежбе

Практична

Настава у блоку

Укупно

Комбинацијом
различитих
облика
наставног рада
и врсте натава,
дидактички
модели.

Усмена и
писмена
провера
знања,
тестирање,
израда
презентација
и пројеката.

Годишњи
Недељни

настава
35 часова
годишње

настава
35 часова
годишње

1 час недељно

1 час недељно

30 часова
наставе у блоку

70 часа
годишње
2 часа недељно

Циљ програма овог предмета је оспособљавање ученика за самосталну употребу
топографске карте и њену примену, развијање свести о сопственим знањима и
способностима да стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају
проблеме и припремају се за даље образовање, развијају одговоран однос за
очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Сви стручни геолошки предмети.

1.

Наставна тема/модул

УВОД

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

1

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Упознавање ученика
са предметом

препознавање облика рељефа
на карти и у природи;

ученици се
постепено укључују

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа
Праћење
активности

2.

3.

4.

5.

ОБЛИЦИ РЕЉЕФА

ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ
ТОПОГРАФСКЕ
КАРТЕ

ТОПОГРАФСКИ
ПРОФИЛ

МЕРЕЊЕ НА
ТОПОГРАФСКОЈ
КАРТИ

2

11

2

6

Дефиниција
важнијих облика
рељефа. Вешачки
објекти на рељефу:
комуникације,
насеља.

представљање вештачких
објеката на карти и њихово
препознавање у природи;
обучавање ученика за све
врсте мерења на карти и
указивање на важност и
прецизност тих мерења;
обучавање за правилно
Дефиниција.
коришћење топографскс карте
Принципи
на терену;
конструкције
примењивање топографске
топографске карте.
карте у геологији;
Размера: Приказ
упознавање основа
рељефа на
стереоскопије и примена
топографској карти:
шрафуре, боје, коте и аероснимака.
подстицање за даљи стручни
изохипсе.
развој и усавршавање у складу
Приказ рељефа
са индивидуалним
котама и
способностима и потребама
изохипсама:.
друштва;
Географска
координатна мрежа: развијање систематичности,
прецизности, смисла и
типови
одговорности за тимски рад;
координантних
развијање способност за
мрежа, Гаусрешавање проблема и нових
Кригерова мрежа.
ситуација у процесу рада и
Подела
топографских карата: свакодневног живота.
оспособљавање за примену
Дефиниција,
средстава за заштиту на раду и
принцип
развијање свести о важности
конструкције,
очувања сопственог здравља;
хоризонтална и
вертикална размера. развијање свести о значају
одрживог развоја и еколошке
етике.
Упознавање ученика
са основама мерења

у радне процесе уз
неопходну стручну
помоћ, педагошки
надзор и усмеравање
које треба да обаве
стручна лица и
координатор —
наставник.

ученика,
усмена и
писмена
провера
знања преко
дневника
рада

6.

7.

8.

КОРИШЋЕЊЕ
КАРТЕ НА ТЕРЕНУ

ИЗРАДА КРОКИЈА

АЕРОСНИМЦИ

3

3

4

Оријентација помоћу
карте.
Поступци за
одређивање стајне
тачке.
Кретање помоћу
топографске карте.
Мерење
хоризонталних и
вертикалних углова
полуинструментално.
Снимање основне
мреже.
Изравнавање влака,
обрада записника и
исцртавање крокија.
Упознавање са
принципима
стереофотографије и
стереоскопије

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Предмет
Разред
Фонд часова
Годишњи

МИНЕРАЛОГИЈА
II РАЗРЕД
Теоријска
настава
70 часова
годишње

Вежбе
70 часова
годишње

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно
70 + 70 часова
годишње

2 часа
недељно

2 часа недељно

Наставна
тема/модул

Циљеви предмета

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Недељни

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Циљ програма је да ученици упознају најважније рудне минерале, њихве особине,
значај и примену у различитим индустријским гранама, развијају свест о
сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и припремају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Петрологија.
Корелација са другим предметима

2+2 часа
недељно

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

1.

2.

МЕТАЛИЧНИ
МИНЕРАЛИ

НЕМЕТАЛИЧНИ
МИНЕРАЛИ

47

23

Циљеви програма
овог предмета су:
упознавање
најважнијих рудних
минерала, и
неметаличних
минерала, њихве
особине, значај и
примену у
различитим
индустријским
гранама,

упознавање
физичких,
хемијских и
морфолошких
минерала;
препознавање
минерала на
основу физичких
особина;
упознавање
Комбинацијом различитих
значаја и примене облика наставног рада и врсте
минерала у
натава, дидактички модели.
индустрији;
подстицање за
даљи стручни
развој и
усавршавање у
складу са
индивидуалним
способностима и
потребама
друштва

Усмена и писмена
провера знања,
тестирање, израда
презентација и
пројеката и рад на
терену

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Предмет
Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Циљеви предмета

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА
II РАЗРЕД
Теоријска
настава
70 часова
годишње

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

2 часа недељно

70 часова
годишње
2 часа недељно

Циљ предмета је да се ученици оспособе да облике и предмете из иростора
приказују цртежима у равни (њиховим пројекцијама), као и да на основу цртежа и
других неопходних података формирају просторну преудставу о пројектованим
облицима. Да развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена
знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и припремају се за
даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и
еколошке равнотеже

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Математика, техничко цртање са нацртном геометријом
Корелација са другим предметима

Укупно

Оквирни број часова
(трајање теме/модула)

Редни број наставне
теме/модула

Наставна тема/модул

1.

ОРТОГОНАЛНО
ПРОЈИЦИРАЊЕ

30

2.

КОСА
ПРОЈЕКЦИЈА

8

3.

КОТИРАНА
ПРОЈЕКЦИЈА

16

4.

ГРАФИЧКИ
РАДОВИ

16

Циљеви теме/модула

Исходи теме/модула

Упознавање са основама
ортогоналне пројекције,
мећусобним односима
елемената у простору
Упознавање са косим
пројицирањем.
Тачка, права, раван.
Равни ликови, кружница, тела.

развијање способности
перцепције простора и
логичког начина закључивања;
развијање код ученика
систематичности, уредности,
прецизности у раду и вештине
графичког изражавања;
оспособљавање ученика за
разумевање и тумачење цртежа
у пројекцијама и примену
усвојеног знања у решавању
задатака других стручних
предмета;
подстицање за даљи стручни
развој и усавршавање у складу
са индивидуалним
способностима и потребама
друштва;
развијање систематичности,
прецизности, смисла и
одговорности за тимски рад;
развијање способност за
решавање проблема и нових
ситуација у процесу рада и
свакодневног живота;

Упознавање са основним
принципима и применом
котиране пројекције. Пројекција
тачке и праве. Пројекција равни.

Упознавање са основама израде
графичких радова

Начин
остваривања
принципа,
циљева и
исхода
тема/модула

Начин
праће
ња и
вредно
вања
учени
чких
постиг
нућа

Усмен
аи
Комбинацијом
писме
различитих
на
облика
провер
наставног рада
а
и врсте натава,
знања,
дидактички
израда
модели.
графи
чких
радова
.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Предмет
Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Циљеви предмета

ПЕТРОЛОГИЈА
II РАЗРЕД
Теоријска
настава
70 часова
годишње

Вежбе

Настава у блоку

Укупно

70 часова
70+70 часова
годишње
годишње
2 часа
2+2 часа
2 часа недељно
недељно
недељно
Циљ програма овог предмета је да ученици стекну основна знања из области
петрологије, развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена
знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и припремају се за
даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и
еколошке равнотеже

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Минералогија,Општа геологија
Корелација са другим предметима

Практична
настава

2.

3.

4.

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна тема/модул

УВОД

МАГМАТСКЕ
СТЕНЕ

СЕДИМЕНТНЕ
СТЕНЕ

МЕТАМОРФНЕ
СТЕНЕ

5

25

25

15

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Упознавање са
задацима
петрологије и њен
значај. Хемијски
састав Земљине
коре. Петролошке
карактеристике
стена литосфере.
Подела стена
Упознавање са
настанком и
класификацијом
магматских стена

оспособљавање
ученика за
естетски смисао у
одабирању стена
као украсног
камена;
упознавање
природе стена и
разлике између
стена и минерала;
стицање знања о
постанку стена
(магматских,
седиментних,
метаморфних),
њиховом
минералном
саставу,
структури и
текстури;
стицање знања о
лучењу и начину
појављивања
стена, распадању
стена, физичким
својствима и
употреби стена;
оспособљавању
ученика да
препознају и
међусобно
разликују

Упознавање са
настанком и
класификацијом
седиментних стена

Упознавање са
условима постанка
метаморфних стена,
Врсте
метаморфизма и
класификација

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Комбинацијом различитих
облика наставног рада и врсте Усмена и писмена
настава, дидактички модели. провера знања,рад
на терену.

поједине врсте
стена;
подстицање за
даљи стручни
развој и
усавршавање у
складу са
индивидуалним
способностима и
потребама
друштва;
развијање
систематичности,
прецизности,
смисла и
одговорности за
тимски рад
Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Предмет
Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

ИСТОРИЈСКА ГЕОЛОГИЈА
II РАЗРЕД
Теоријска
настава
70 часова
годишње
2 часа недељно

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно
70 часова
годишње
2 часа недељно

Циљ програма овог предмета је да се ученици оспособе за самостално решавање
једноставних стратиграфских проблема, развијају свест о сопственим знањима и
способностима да стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају
проблеме и припремају се за даље образовање, развијају одговоран однос за
очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Општа геологија

1.

2.

Наставна
тема/модул

УВОД

ОПШТИ ДЕО

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

2

20

Циљеви
теме/модула

Исходи теме/модула

Упознавање
ученика са
предметом.
Предмет и задаци
историјске
геологије. Подела
историјске
геологије
Упознавање
основних
стратиграфских

савлађивање основне
стратиграфске
терминологије,
упознавање основних
карактеристика и
законитости
палеонтологије;
препознавање
фооилних остатака
карактеристичних
груиа и средине у

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин
праћења и
вредновања
ученичких
постигнућа

Основу програма чини
теоријска настава из опште
геологије, минералогије и
петрологије.
У остваривању садржаја
програма неопходна је
стална реконструкција
догађаја, промена и процеса

Праћење
напредовањ
а ученика
се одвија на
сваком
часу, свака
активност
је добра

елемента и појмова.
Реконструкција
геолошких појава и
процеса.
Упознавање
принципа поделе
историје земљине
коре.
Упознавање метода
за одређивање
апсолутне и
релативне
старости.
.
Кратак
палеонтолошки
преглед главних
група фосилиих
организама.

3.

4.

5.
6.

ПРЕКАМБРИЈУМ

ПАЛЕОЗОИК

МЕЗОЗОИК

КЕНОЗИК

2

18

14
14

Опште
карактеристике
прекамбријума.
Прекамбријум
Балканског
полуострва.
Упознавање
општих
карактеристика и
подела
Упознавање
општих
карактеристике и
подела мезозоика
Упознавање

којима се налазе,
схватање геолошког
времена, процеса,
догаћаја и промена у
геолошком времену;
реконструисање
основних процеса,
догађаја и промема у
оквиру геохронолошке
јединице – периоде;
примењивање стеченог
знања у другим
геолошким наставним
дисциплинама;
подстицање за даљи
стручни развој и
усавршавање у складу
са индивидуалним
способностима и
потребама друштва;
развијање
систематичности,
прецизности, смисла и
одговорности за
тимски рад;
развијање способност
за решавање проблема
и нових ситуација у
процесу рада и
свакодневног живота.
оспособљавање за
примену средстава за
заштиту на раду
развијање свести о
значају одрживог
развоја и еколошке
етике.

у геолошком времену. При
томе треба извршити
корелацију са садржајима
предмета: биологија,
палеонтологија, општа
геологија и петрологија.
Геохронолошке јединице,
периоде, излагати по
устаљеном реду уз примену
шема стубова, карата и
других наставних средстава.
На немим картама света
уцртавати реконструисане
догађаје, промене и процесе.

прилика за
процену
напредовањ
а и давање
повратне
информациј
е, а
оцењивање
ученика се
одвија у
складу са
Правилник
ом о
оцењивању.
Код
вредновања
рада
ученици ће
имати
помоћна
средства
код
одговарања,
као што су:
самостално
урађене
шеме,
скице или
неме карте
света са
унетим
подацима
наставног
садржаја.

општих
карактеристика и
подела кенозоика.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Предмет
Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Циљеви предмета

ГЕОДЕЗИЈА
II РАЗРЕД
Теоријска
настава
35 часова
годишње
1 час недељно

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно

30 часова
годишње

35 часова
годишње
1 час недељно

Циљ предмета је да ученици стекну основна знања из геодезије која ће користити
при разноврсним геолошмим радовима и да упознају израду ситуационих планова,
развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују
у свакодневном животу, решавају проблеме и припремају се за даље образовање,
развијају одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Сви геолошки предмети

1.

2.

3.

4.

Наставна
тема/модул

УВОД

МЕРЕЊА У
ГЕОДЕЗИЈИ
ОСНОВА
ГЕОДЕТСКИХ
МЕРЕЊА
СНИМАЊЕ
ТЕРЕНА

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

2

10

8

10

Исходи теме/модула

оспособљавање
ученика да рукују
геодетским
инструментима и
прибором;
оспособљавање
ученика да самостално
обављају мерења
дужина, углова,
висинских разлика;
упознавање израде
ситуационих планова;
подстицање за даљи
стручни развој и
усавршавање у складу
са индивидуалним

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Овај предмет омогућава
стицање основних знања из
геодизије и чини подлогу за
даља истраживања из
области геологије као што
су методе примењене
геофизике, а ученицима
треба указивати и на везу са
предметима које ће тек
изучавати водећи рачуна о
образовном профилу у коме
се програм реализује. На тај
начин знања, ставови,
вредности и вештине
стечене у оквиру наставе

Начин праћења и вредновања
ученичких постигнућа

Праћење напредовања ученика се
одвија на сваком часу, свака
активност је добра прилика за
процену напредовања и давање
повратне информације, а оцењивање
ученика се одвија у складу са
Правилником о оцењивању.
У току школске године ученици
треба да ураде елаборат који треба
да садржи теренска истраживања и
добијене податке за време извођења
теоретске наставе

5.

ИЗРАДА
СИТУАЦИОНИХ
ПЛАНОВА

способностима и
потребама друштва;
развијање
систематичности,
прецизности, смисла и
одговорности за
тимски рад;
развијање способност
за решавање проблема
и нових ситуација у
процесу рада и
свакодневног живота

5

овог предмета добијају
шири смисао и доприносе
остваривању општих
образовних и васпитних
циљева, посебно оних који
се односе на унапређивање
когнитивног, емоционалног
и социјалног развоја
ученика

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Предмет
Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Циљеви предмета

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА
III РАЗРЕД
Теоријска
настава
70 часова
годишње
2 часа недељно

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно
70 часова
годишње
2 часа недељно

Циљ наставе предмета техничка физика је да ученицима омогући упознавање
основних природних појава и схватање основних закона на којима почива
кинематика, динамика и мехаика флуида, као подлога за разумевање других
сродних дисциплина и ради њихове примене у решавању проблема конкретне
геолошке праксе. Да развијају свест о сопственим знањима и способностима да
стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и припремају
се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и
еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Физика, техничка механика

1.

2.

3.

Наставна тема/модул

СТАТИКА

ДИНАМИКА КРУТОГ
ТЕЛА

ДИНАМИКА ФЛУИДА

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

7

4

6

Циљеви теме/модула

Упознавање ученика са
oсновним појмовима,
аксиомима статике,
основним теорема статике
Упознавање Њутнових
закона динамике.
Количина кретања. Сила
трења. Инерцијалне силе.
Динамика ротације.
Ротација око слободне и
фиксне осе
Упознавање са
стационарним струјањем

Исходи теме/модула

усвајање физичких
метода ради њихове
примене у настави
стручних предмета.
продубљивање знања
ученика из поједних
области физике;
повезивање теорије са
практичном наставом;
оспособљавање за
решавање проблема из

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Садржаје програма
је неопходно
реализовати
савременим
наставним методама
и средствима. У
оквиру сваке
програмске целине,
ученике треба
оспособљавати за:

Начин праћења
и вредновања
ученичких
постигнућа

Праћење
напредовања
ученика се
одвија на
сваком часу,
свака активност
је добра
прилика за
процену
напредовања и
давање

4.

5.

6.

7.

8.

ДИНАМИКА РЕАЛНОГ
ФЛУИДА
6

ЕЛАСТИЧНЕ
ДЕФОРМАЦИЈЕ

МАГНЕТИЗАМ

ЕЛЕКГРИЧНА СТРУЈА

НАНАИЗМЕНИЧНА
СТРУЈА

4

4

4

8

идеалних флуида.
Једначина континуитета.
Бернулијева једначина.
Торичелијева теорема.
Инструменти за мерење
протока флуида
Упознавање појма
вискозност. Поасејев
закон. Стоксов закон.
Вискозиметри.
Упознавање са особинама
чврстих тела. Еластичност
чврстих тела (Хуков
закон). Дијаграм напона.
Врсте еластичних
деформација.
Упознавање ученика са
понашањем разних
супстанци у магнетном
пољу. Магнетици.
Парамагнетици.
Дијамаглетици.
Феромагнетци
(Хистерезис).
Упознавање са
спољашњим пољем.
Механизам провођења
струје у металима.
Активни отпор. Напон и
ЕМС. Омов закон за коло
једносмерне струје. Џул–
Ленцов закон
Добијање наизменичне
струје и ЕМС. Коло
наизменичне струје.

геолошке праксе;
припремање и
оспособљавање ученика
за наставак даљег
образовања.
подстицање за даљи
стручни развој и
усавршавање у складу са
индивидуалним
способностима и
потребама друштва;
развијање
систематичности,
прецизности, смисла и
одговорности за тимски
рад;
развијање способност за
решавање проблема и
нових ситуација у
процесу рада и
свакодневног живота.
оспособљавање за
примену средстава за
заштиту на раду и
развијање свести о
важности очувања
сопственог здравља;
развијање свести о
значају одрживог развоја
и еколошке етике.

самостално
проналажење,
систематизовање и
коришћење
информација из
различитих извора
(стручна
литература,
интернет, часописи,
уџбеници); визуелно
опажање, поређење
и успостављање
веза између
различитих садржаја
(нпр. повезивање
садржаја предмета
са свакодневним
искуством,
садржајима других
предмета и др.);
тимски рад;
самопроцену;
презентацију својих
радова и групних
пројеката и
ефикасну визуелну,
вербалну и писану
комуникацију.

повратне
информације, а
оцењивање
ученика се
одвија у складу
са
Правилником о
оцењивању.
Ученике треба
оспособљавати
и охрабривати
да процењују
сопствени
напредак у
остваривању
задатака
предмета, као и
напредак
других ученика
уз одговарајућу
аргументацију

Активни отпор.
Капацитативни отпор.
Индуктивни отпор. Омов
закон за коло наизменичне
струје.

9.

10.

РАРАДИОАКТИВНОСТ

ПРПРИРОДНА
РАДИОАКТИВНОСТ

Подручје рада

4

6

Стицање знања о
основним својствима и
структури језгра. Енергија
везе. Дефект масе.
Нуклеарне силе
Стицање знања о
основним чињеницама о
радаоактивном зрачењу.
Закон радиоактивног
распада. Активност.
Дефекција зрачења.
Примена изотопа за
одређивање геолошке и
археолошке старости

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
ЗАШТИТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Предмет

III РАЗРЕД

Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Теоријска
настава
35 часова
годишње

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно
35 часова
годишње

1 час недељно

1 час недељно

Циљ програма је да ученици стекну знања из области заштите рада и радне и
животне средине, развијају свест о сопственим знањима и способностима да
стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и припремају
се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и
еколошке равнотеже

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се користи)

1.

Наставна
тема/модул

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ О
ЗАШТИТИ РАДА И
6
РАДНЕ ОКОЛИНЕ

Циљеви
теме/модула
Упознавање са
заштитом на раду и
њен значај, фактори
који утичу на
заштиту на раду,
систем и
организација

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

стицање потребних
знања из ергономије и
упознавање
нормативних аката
значајних за заштиту
при раду;
упознавање основних

Појмове о заштити рада и
радне околине треба дати у
основним оквирима да би
ученици схватили важност
и значај изучавања заштите
радне и животне околине и
упознати систем и

. Праћење напредовања
ученика се одвија на
сваком часу, свака
активност је добра
прилика за процену
напредовања и давање
повратне информације,

2.

3.

4.

ОСНОВНИ
ИЗВОРИ
ОПАСНОСТИ И
МЕРЕ ЗАШТИТЕ

СРЕДСТВА
ЗАШТИТЕ

УГРОЖАВАЊЕ И
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
ОКОЛИНЕ

12

8

9

заштите на раду –
устав, закон о
заштити на раду,
прописи.
Упознавање са
климатским и
микроклиматским
условима радне
околине, механички
извори опасности и
мере заштите,
Упознавање са
средствима
заштите, лична
заштитна средства,
средства за
колективну заштиту

Упознавање са
оним шта чини
животну околину;
значај заштите и
унапређења
животне околине за
еколошки систем
подручја и човека;

извора опасности у
рударству и техничке и
организационе мере и
мере заштите од
појединих опасности,
као и методе и
инструменте за
откривање опаоности;
указивање ученицима на
значај минералних
сировина за друштво, на
угрожавање животне
околине при
експлоатацији
минералних сировина и
на основне принципе
заштите животне
околине;
оспособљавање ученика
да стечена знања из
заштите рада и радне
околине могу успешно
применити у народној
одбрани и
друштвенојсамозаштити;
развијање код ученика
стваралачког односа
према раду и средствима
рада;

организацију заштите при
раду предузећа. Да би
ученици схватили и боље
разумели важност
појединих савезних и
републичких прописа а
полазећи од уставних
начела, програм треба
конкретизовати примером
једног предузећа те би било
корисно да се изврши увид
и анализа у том предузећу у
оним елементима и
оквирима доступним и
значајним за ученике. На
тај начин омогућило би се
ученицима да што
непосредније провере,
допуне и утврде знања
стечена теоријском
обрадом градива
илуструјући их примерима
из геолошке праксе.
При обради градива
неопходно је да наставник
користи очигледна
наставна средства као што
су лична заштитна
средства, фотографије,
филмове, графичке приказе,
проспекте и други
пропагандни материјал.
При њиховом коришћењу
треба инсистирати да
ученици самостално,
систематски и плански
посматрају и доносе
одговарајуће закључке

оцењивање ученика се
одвија у складу са
Правилником о
оцењивању. Ученике
треба оспособљавати и
охрабривати да процењ
сопствени напредак у
остваривању задатака
предмета, као и напреда
других ученика уз
одговарајућу
аргументацију.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
ОСНОВЕ ХИДРОГЕОЛОГИЈЕ

Предмет

III РАЗРЕД

Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Теоријска
настава
70 часова
годишње

Вежбе

Практична
настава

Настава у блоку

70 часова
годишње

1 часа недељно

Циљеви предмета

Укупно

2 часа недељно

Циљ програма је да ученици стекну знања из области хидрогеологије и да се
оспособе да их користе и практично примењују у обављању послова и задатака
одабраних занимања, развијају свест о сопственим знањима и способностима да
стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и припремају
се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и
еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Остали геолошки предмети

Наставна тема/модул

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

1.

2.

3.

4.

5.
6.

УВОД У
ХИДРОГЕОЛОГИЈУ

2

КРУЖНИ ТОК ВОДЕ У
ПРИРОДИ
(ХИДРОГЕОЛОШКИ
3
ЦИКЛУС)

ПОРОЗНОСТ СТЕНА

ИЗДАНИ

РЕЗЕРВЕ
ИЗДАНСКИХ ВОДА
ФИЗИЧКА И
ХЕМИЈСКА

4

13

2
4

Упознавање са
значаемј
хидрогеологије,
однос
хидрогеологије
према другим
наукама

оспособљавање
ученика да могу
решавати и
класификовати
хидрогеолошке
појаве у ужој и
широј околини
лежишта
минералних
сировина;

Садржаје програма је
неопходно реализовати
савременим наставним
методама и средствима. У
оквиру сваке програмске
Упознавање
целине, ученике треба
ученика са
оспособљавати за:
хидрогеолошким
самостално проналажење,
циклусом
стицање ширег
систематизовање и
Упознавање са
увида у
коришћење информација из
видовима воде у
хидрогеолошка
различитих извора (стручна
земљи,
истраживања која литература, интернет,
хидрогеолошка
се изводе за
часописи, уџбеници);
својства стена,
потребе
визуелно опажање, поређење
вертикални
одводњавања
и успостављање веза између
распоред подземних лежишта
различитих садржаја (нпр.
вода.
минералних
повезивање садржаја
сировина;
предмета са свакодневним
искуством, садржајима
Упознавање са
других предмета и др.);
појмом и постанком упознавање
услова
тимски рад; самопроцену ;
издани,
одводњености
презентацију својих радова и
класификација
лежишта
групних пројеката и
издани (по
минералних
ефикасну визуелну,
структурном типу
сировина и
вербалну и писану
порозности, по
метода
комуникацију
хидродинамичким
одводњавања;
Први део програма треба да
карактеристикама,
омогући стицање знања о
специфични типови
подстицање за
начину и условима
издани), елементи
даљи стручни
формирања, кретања и
издани,
развој и
пражњења изданских вода,
Видови резерви и
усавршавање у
њихов физичко-хемијски
методе одређивања
складу са
састав. резерве, могућности
индивидуалним
искоришћења.
Упознавање са
способностима и У другом делу пажњу треба
физичким и

Праћење напредовања
ученика се одвија на
сваком часу, свака
активност је добра
прилика за процену
напредовања и давање
повратне информације, а
оцењивање ученика се
одвија у складу са
Правилником о
оцењивању. Ученике тре
оспособљавати и
охрабривати да процењу
сопствени напредак у
остваривању задатака
предмета, као и напредак
других ученика уз
одговарајућу
аргументацију.

СВОЈСТВА
ИЗДАНСКИХ ВОДА И
КЛАСИФИКАЦИЈА

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

хемијским
својствима
изданских вода

ПОЈАМ
МИНЕРАЛНИХ,
ТЕРМАЛНИХ И
2
ТЕРМОМИНЕРАЛНИХ
ВОДА
РЕЖИМ ИЗДАНИ
ХИДРОГЕОЛОШКЕ
ПОЈАВЕ И ПРОЦЕСИ
ОБЈЕКТИ ЗА
ЗАХВАТАЊЕ
ИЗДАНСКИХ ВОДА

ХИДРОГЕОЛОШКА
ИСТРАЖИВАЊА

ПОЈАМ
ОДВОДЊЕНОСТИ,
ОДРЕЂИВАЊЕ
КОЕФИЦИЈЕНТА
ОДВОДЊЕНОСТИ
УСЛОВИ
ОДВОДЊЕНОСТИ
ЛЕЖИШТА,

2

3

3

2

Упознавање са
појмом минералних
термалних и
термоминералних
вода
Упознавање са
елементима режима
и типовима режима
изданских вода
Упознавање
хидрогеолошких
појава и процеса
Упознавање
објеката за
захватање
изданских вода
Циљ, садржај и
етапе истраживања.
Циљ и основни
задаци
хидрогеолошког
истраживања за
потребе
одводњавања ЛМС

2

Упознавање појма
одводњености

6

Упознавање услова
одводњености
лежишта

потребама
друштва;
развијање
систематичности,
прецизности,
смисла и
одговорности за
тимски рад;
развијање
способност за
решавање
проблема и нових
ситуација у
процесу рада и
свакодневног
живота;
оспособљавање
за примену
средстава за
заштиту на раду
и развијање
свести о
важности
очувања
сопственог
здравља;
развијање свести
о значају
одрживог развоја
и еколошке
етике.

посветити факторима који
утичу на појаву оводњености
ЛМС, као и на могућност
одводњавања ЛМС у
истраживања и
експлоатације

РУДАРСКИХ РАДОВА

14.

15.

16.

17.

18.

ХИДРОГЕОЛОШКЕ
КЛАСИФИКАЦИЈЕ
ЛЕЖИШТА
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА
ФИЗИЧКИ И
ХЕМИЈСКИ САСТАВ
ВОДА У УЖОЈ И
ШИРОЈ ОБЛАСТИ
ЛМС

МЕТОДЕ ПРОГНОЗЕ
ПРИЛИВА ВОДЕ У
РУДАРСКЕ РАДОВЕ

МЕТОДЕ
ОДВОДЊАВАЊА
ЛМС
МЕТОДЕ
ХИДРОГЕОЛОШКИХ
ИСТРАЖИВАЊА ЗА
ПОТРЕБЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
ЛМС

3

Упознавање
класификације
лежишта

5

Упознавање са
физичким и
хемијским сатавом
вода у области
ЛМС-а

3

Упознавање са
факторима који
условљавају
формирање прилива
воде, методе
прогнозе (метод
аналогије, биланса,
ЕГДА,
хидродинамичка
метода).

5

Упознавање метода
одводњавања ЛМСа

6

Хидрогеолошка
истраживања у фази
претходног
истраживања
лежишта, детаљних
истраживања,
израде јамских
објеката, као и у
току експлоатације

рудних лежишта

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
ИСТРАЖНИ РАДОВИ

Предмет
Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни
Циљеви предмета

III РАЗРЕД
Теоријска
Вежбе
Практична
Настава у блоку Укупно
настава
настава
105 часова
70 часова
30 часова
105+70 часова
годишње
годишње
годишње
годишње
2
часа
Циљ
програма је да ученици стекну знања о основним методама и 3+2 часа
3 часа
недељно
недељно
карактеристикама
истражних радова који се користе при геолошкимнедељно
истраживањима, и да развијају свест о сопственим знањима и способностима да
стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и припремају
се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и
еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Остали геолошки предмети

1.

2.

3.

Наставна тема/модул

ОПШТИ ДЕО
ИСТРАЖНО
БУШЕЊЕ

РУДАРСКИ
ИСТРАЖНИ
РАДОВИ

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

13

50

42

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Упознавање општих
појмова везаних за
исражне радове
Упознавање са
начинима и
поступцима
истражног бушења

упознавање
задатака
истраживања који
треба да се
остваре у
одређеним
врстама
истражних
радова;

Упознавање са
појмом и врстама
рударских
истражних радова.
Побршинских и
подземних

упознавање
значаја у
обезбеђивању
сигурности у
току рада у
истражном раду;
упознавање

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Програм овог предмета је
подељен у три целине. У
општем делу треба остварити
везу са другим опште
стручним и ужестручним
предметима као што су општа
геологија, петрологија,
лежишта минералних
сировина, методе
истраживања, геолошка
картирања
У поглављу које обраћује
проблематику истражног
бушења пре свега треба
истаћи значај бушотине као
истражног рада и могућност
добијања важних података о
просторном размештају

Праћење напредовања
ученика се одвија на свак
часу, свака активност је
добра прилика за процену
напредовања и давање
повратне информације, а
оцењивање ученика се
одвија у складу са
Правилником о оцењивањ
Ученике треба
оспособљавати и
охрабривати да процењуј
сопствени напредак у
остваривању задатака
предмета, као и напредак
других ученика уз
одговарајућу
аргументацију.

основних
поступака при
изради
истражних
радова како на
површини терена
тако и на
одређеној
дубини;
упознавање
услова рада на
терену;
подстицање за
даљи стручни
развој и
усавршавање у
складу са
индивидуалним
способностима и
потребама
друштва;
развијање
систематичности,
прецизности,
смисла и
одговорности за
тимски рад;
развијање
способност за
решавање
проблема и нових
ситуација у
процесу рада и
свакодневног
живота.

рудних тела и околних стена,
као и о квалитету минералних
сировина
При обради градива које се
односи на постројења –
гарнитуре које се користе за
израду бушотина треба
посебно истаћи важност у
правилном избору гарнитура
од чега зависи квалитет
бушотине као истражног
рада.
У поглављу које обрађује
рударске истражне радове
треба посебно истаћи значај
избора врсте рада у односу на
задатак истраживања и фазу
истраживања

оспособљавање
за
Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Предмет

ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
III РАЗРЕД

Разред

Теоријска
Вежбе
Практична
Настава у блоку Укупно
настава
настава
105 часова
105 часова
30 часова
105+105 часова
годишње
годишње
годишње
годишње
3
часа
3+3 часа
Циљ
предмета је да ученици стекну знања о врстама и значају минералних
3 часа
недељно
недељно
недељно
сировина, генези лежишта на основу минералног састава рудних узорака,
да
развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују
у свакодневном животу, решавају проблеме и припремају се за даље образовање,
развијају одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Фонд часова
Годишњи
Недељни
Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Остали геолошки предмети

1,

Наставна
тема/модул

ОПШТИ ДЕО

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

Циљеви теме/модула

53

Упознавање садржаја упознавање основних
и задатака предмета, својстава лежишта
Појам и својства
минералних сировина;

Исходи теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Програм овог
предмета представља
синтезу

Праћење напредовања
ученика се одвија на свак
часу, свака активност је

минералних
сировина и лежишта,
Генетски типови
лежишта,
Метаморфогена
лежишта

упознавање начина
образовања лежишта
минералних сировина и
сложености услова у
геолошким процесима;
упознавање појединих
генетских типова лежишта;
упознавање са
специфичностима у
образовању појединих врста
минералних сировина
(металичне, неметаличне);

2.

СПЕЦИЈАЛНИ
ДЕО

52

Упознавање са
систематиком
лежишта метала и
Систематиком
лежишта неметала

упознавање распрострањења
и економског значаја
појединих врста лежишта у
свету и код нас;
оспособљавање за
препознавање различитих
врста минералних сировина;
упознавање
карактеристичних својстава
појединих лежишта код нас,
на основу постојеће
документације;
подстицање за даљи стручни
развој и усавршавање у
складу са индивидуалним
способностима и потребама
друштва

општестручних
предмета као што су
минералогија,
петрологаја и општа
геологија. Зато
наставник треба да
успостави везу и
логичну надградњу на
стечена знања из ових
предмета.
Нова сазнања из овог
предмета треба
поткрепљивати
конкретним
примерима на
узорцима минерала,
руда и стена, као и
графичком
документацијом.
Садржаје програма је
неопходно
реализовати
савременим наставним
методама и
средствима. У оквиру
сваке програмске
целине, ученике треба
оспособљавати за:
самостално
проналажење,
систематизовање и
коришћење
информација из
различитих извора
(стручна литература,
интернет, часописи,
уџбеници); визуелно
опажање, поређење и

добра прилика за процену
напредовања и давање
повратне информације, а
оцењивање ученика се
одвија у складу са
Правилником о оцењивањ
Ученике треба
оспособљавати и
охрабривати да процењуј
сопствени напредак у
остваривању задатака
предмета, као и напредак
других ученика уз
одговарајућу
аргументацију.

успостављање веза
између различитих
садржаја (нпр.
повезивање садржаја
предмета са
свакодневним
искуством, садржајима
других предмета и
др.); тимски рад;
самопроцену ;
презентацију својих
радова и групних
пројеката и ефикасну
визуелну, вербалну и
писану комуникацију.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
ЛЕЖИШТА КАУСТОБИОЛИТА

Предмет
Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

III РАЗРЕД
Теоријска
настава
70 часова
годишње

Вежбе

2 часа недељно

1 час недељно

35 часова
годишње

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно
70+35 часова
годишње
2+1 часа
недељно

Циљеви предмета

Циљ програма је да ученици стекну знања о лежиштима каустобиолита, сложености
генезе лежишта и значају као минералне сировине, развијају свест о сопственим
знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном животу,
решавају проблеме и припремају се за даље образовање, развијају одговоран однос
за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Остали геолошки предмети

1.

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

Наставна тема/модул

УВОД

2

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Садржај и задаци
предмета.
Каустобиолити као

упознавање
биохемијских и
геохемијских

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

минералне
сировине. Подела и
врста
каусшбиолита.
2.

3.

ЛЕЖИШТА УГЉА
ПРОЦЕСИ
ПРЕОБРАЖАЈА И
АКУМУЛАЦИЈЕ
ОРГАНСКЕ
МАТЕРИЈЕ

4.

ПРОЦЕС
КАРБОНИЗАЦИЈЕ

5.

УГЉОНОСНЕ
ФОРМАЦИЈЕ И
БАСЕНИ

6.

7.

8.

9.

ПЕТРОГРАФСКА
СВОЈСТВА
УГЉЕВА
ОСНОВНА
ХЕМИЈСКА
СВОЈСТВА
УГЉЕВА
ФИЗИЧКА
СВОЈСТВА
УГЉЕВА
ТИПОВИ УГЉЕНИХ
БАСЕНА

3

3

3

4

6

5

4

5

Упознавање
лежишта угља
Упознавање
процеса
преображаја и
акумулације
органске материје
Упознавање
процеса
карбонизације
Упознавање
угљоносне
формације и басени
Упознавање
петрографских
својстава угљева
Упознавање
основних хемијских
својстава угљева
Упознавање физичка својства
угљева
Упознавање типови угљених
басена

процеса којима се
образују лежишта
каустобиолита;
упознавање
најважнијих
физичких,
хемијских и
петрографских
карактеристика
каустобиолита;
повезивање
одрећених
структура
лежишта и
просторног
размештаја
каустобиолита;
упознавање
специфичности
истраживања
лежишта
каустобиолита;
оспособљавање
ученика за
графичко
приказивање
лежишта;
оспособљавање
ученика за
једноставније
лабораторијске
хемијске анализе;

Садржаји програма се
директно ослањају на стечена
знања из опште геологије и
историјске геологије.
Наставни садржај је обиман и
разноврстан, те захтева већи
степен организованости
наставе и рационализацију
времена часа. Остваривање
захтева и циљева наставног
садржаја могуће је уз сталну
примену шема, блок
дијаграма, планова, профила
лежишта и структурних
карти, као и узорака самог
каустобиолита. Кроз наставу
обавити теренску вежбу на
конкретном лежишту угља и
нафте. Такође део
лабораторијских хемијских
анализа и петрографских
препарата обавити у
предузећима и на
факултетима који образују
геолошке профиле.
Методе истраживања
лежишта нафте и гаса дати на
конкретним примерима како
би ученици били у
могућности за њихову
графичку интерпретацију.

Елементи за вредновање
рада и оцењивања ученик
су: познавање генезе
каустобиолита,
препознавање
каустобиолита са важнији
физичким, хемијским и
петрографским
карактеристикама, као и
могућност њихове графич
интерпретације.

Праћење напредовања
ученика се одвија на свак
часу, свака активност је
добра прилика за процену
напредовања и давање
повратне информације, а
оцењивање ученика се
одвија у складу са
Правилником о оцењивањ
Ученике треба
оспособљавати и
охрабривати да процењуј
сопствени напредак у
остваривању задатака
предмета, као и напредак
других ученика уз

10.

11.
12.

13.

ТИПОВИ УГЉЕНИХ
БАСЕНА И
ЛЕЖИШТА УГЉА У
СРБИЈИ
ЛЕЖИШТА НАФТЕ
МАТИЧНА СТЕНА

ПОСТАНАК НАФТЕ

2

2

Упознавање лежишта нафте

3

Упознавање матична стена

3

14.

МИГРАЦИЈЕ
НАФТЕ И ГАСА

2

15.

АКУМУЛАЦИЈА
НАФТЕ И ГАСА

5

16.

17.

НАФТНА И ГАСНА
ПОЉА

МЕТОДЕ
ИСТРАЖИВАЊА
ЛЕЖИШТА НАФТЕ
И ГАСА

Упознавање типови угљених
басена и лежишта
угља у србији

4

4

Упознавање Порекло, фактори и
процес преображаја
органске материје у
нафту
Упознавање миграције нафте и
гаса
и
Упознавање Природни
резервоари и
акумулација нафте
и гаса
Упознавање Структуре и њихово
порекло.
Класификација.
Упознавање методе
истраживања
лежишта нафте и

подстицање за
даљи стручни
развој и
усавршавање у
складу са
индивидуалним
способностима и
потребама
друштва;
развијање
систематичности,
прецизности,
смисла и
одговорности за
тимски рад;
развијање
способност за
решавање
проблема и нових
ситуација у
процесу рада и
свакодневног
живота.

одговарајућу
аргументацију.

гаса

18.

19.

РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ
НАФТНЕ
ПРИВРЕДЕ У
СВЕТУ

2

ПОЈАВЉИВАЊЕ И
РАСПРОСТРАЊЕЊЕ
НАФТЕ И ГАСА V
3
СВЕТУ

Упознавање - развој
и значај нафтне
привреде у свету
Упознавање појављивање и
распрострањење
нафте и гаса v свету

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Предмет
IV РАЗРЕД

Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

20.

Теоријска
настава
70 часова
годишње

Вежбе

2

Настава у блоку

Укупно
70 часова
годишње

2 часа недељно

НАФТНЕ И ГАСНЕ
АКУМУЛАЦИЈЕ У
СРБИЈИ

Практична
настава

2 часа недељно

Упознавање нафтне и гасне
акумулације у
србији

Циљ наставе је стицање основних знања о потреби, елементима и специфичностима
организације рада, развијају свест о сопственим знањима и способностима да
стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и припремају
се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и
еколошке равнотеже.

Циљеви предмета

Литература (препоручена
литература и која се користи)

1.

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

Наставна тема/модул

УВОД

2

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Организација рада
као научна
дисциплина као и
међузависност
организације рада са
осталим
економским
наукама
(политичком
економијом,
економиком и

стицање
основних знања о
друштвеној и
техничкој подели
рада;
разумевање
суштине о
техничкој подели
рада и
организације
рада;

Основна карактеристика
садржаја програма је логичка
повезаност економије и
организације, укључујући
специфичности организације
рада и да ученици упознају,
разумеју и схвате основне
економске категорије; појам
привреде, предузећа,
привредних делатности,
средстава, колектива, радног

Праћење напредовања
ученика се одвија на свак
часу, свака активност је
добра прилика за процену
напредовања и давање
повратне информације, а
оцењивање ученика се
одвија у складу са
Правилником о оцењивањ
Ученике треба
оспособљавати и

организацијом
производње).

2.

3.

ДРУШТВЕНА И
ТЕХНИЧКА
ПОДЕЛА РАДА

ПОДЕЛА РАДА У
ПРЕДУЗЕЋУ

5

20

4.

ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДНОГ МЕСТА

20

5.

ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДНОГ ВРЕМЕНА

15

6.

ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ И

2

Упознавање - Појам
друштвене и
техничке поделе
рада. Појам
привреде
Организациони
облици техничке
поделе рада: сектор,
погон, одељење,
група радних места,
радно место.
Појам радног места.
Организација
средстава.
Одржавање
средстава.
Припрема средстава
за рад. Контрола
средстава.
Припрема рада.
Ритам рада. Радне
операције.
Проучавање мерења
и израчунавања
рада
Појам радног
времена.
Нормирање и
норме. Утицај
норме на резултате
рада. Мерење и
изражавање
резултата рада.
Упознавање организација

развијање свести
о утицају
организације рада
на мотив
привређивања и
резултата рада;
оспособљавање
за примену
елемената
организације рада
на радном месту
за које се
ученици
образују;
подстицање за
даљи стручни
развој и
усавршавање у
складу са
индивидуалним
способностима и
потребама
друштва;
развијање
систематичности,
прецизности,
смисла и
одговорности за
тимски рад;
развијање
способност за
решавање
проблема и нових
ситуација у
процесу рада и
свакодневног
живота.
оспособљавање

времена, норме, резултата
пословања. Ученици Такође
треба да схвате
мећузависност привреде,
предузећа, сектора и радног
места, односно да схвате да је
најмања јединица
привређивања радно место
које повезано и мећусобно
условљено са другим радним
местима, организационим
целинама предузећа,
предузећем, гранама и
привредом у целини.
Остваривањем наставних
садржаја ученици треба да
схвате међузависност
организационих облика.
На изабраним примерима
ученицима треба омогућити
да упознају основне елементе
организације рада. На
конкретним примерима
ученицима приказати
организацију радних места на
којима се обављају послови и
задаци за које се ученици
оспособљавају.
Било да се ради о техноорганизационом сегменту,
сегменту економике, садржаје
програма треба излагати и
тумачити уз што веће
прилагођавање конкретним и
практичннм условима и
могућностима школе и њеног
окружења.

охрабривати да процењуј
сопствени напредак у
остваривању задатака
предмета, као и напредак
других ученика уз
одговарајућу
аргументацију.

РАДА У
ПОСЕБНИМ
УСЛОВИМА

производње и рада у за примену
посебним условима средстава за
заштиту на раду
и развијање
свести о
важности
очувања
сопственог
здравља;
развијање свест о
значају одрживог
развоја и
еколошке етике.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Предмет

ГЕОЛОШКО И ЈАМСКО КАРТИРАЊЕ

Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Циљеви предмета

IV РАЗРЕД
Теоријска
настава
105 часова
годишње
3 часа недељно

Вежбе
70 часова
годишње
2 часа
недељно

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно

30 часова
годишње

105+70 часова
годишње
3+2 часа
недељно

Циљ програма је да ученици стекну знања из области геолошког картирања као
основне методе регионалних истраживања терена и да се оспособе да их користе и
практично примењују, развијају свест о сопственим знањима и способностима да
стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и припремају
се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и

еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Остали геолошки предмети

1.

2.

3.

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

Наставна тема/модул

УВОД

2

ТОПОГРАФСКА
ОСНОВА
10
ГЕОЛОШКЕ КАРТЕ

МЕТОДСКИ
ПРИНЦИПИ
РЕГИОНАЛНИХ
ГЕОЛОШКИХ
ИСТРАЖИВАЊА

8

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Основне
дефиниције. Кратак
преглед историје
геолошког
картирања и подела
геолошких карата.
Општи преглед
израде геолошке
карте.

упознавање
метода за
решавање
проблема
старости, састава,
склопа и
историјског
развоја терена;

Врста и садржај
топографске карте.
Подела топографске
карте на листове:
подела ОГК на
листове. Налажење
стајалишта на
карти.
Временски план
истраживања.
Припреме за
картирање
(програм,

упознавање
технике мерења,
снимања и
документовања
података
прикупљених на
терену, као и са
њиховом
обрадом;
оспособљавање
за графичко
приказивање
резултата

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Програм овог предмета треба
ученицима да пружи основна
знања из методологије
геолошког картирања терена,
синтетизујући притом
расположива знања стечена
током школовања из
стручних предмета.
При реализацији овог
програма треба користити као
учила све материјале
геолошке документације као
што су: топографске карте
разних размера и подржај
примере разних геолошких
карата, листове ОГКС Србије
у размери 1:100000, листове
тематске карте, аероснимке,
сателитске снимке,
оригиналне теренске
дневнике, записнике за
вођење материјалне
документације.

Праћење напредовања
ученика се одвија на свак
часу, свака активност је
добра прилика за процену
напредовања и давање
повратне информације, а
оцењивање ученика се
одвија у складу са
Правилником о оцењивањ
Ученике треба
оспособљавати и
охрабривати да процењуј
сопствени напредак у
остваривању задатака
предмета, као и напредак
других ученика уз
одговарајућу
аргументацију.
Поред тога омогућити
сваком ученику, да у току
године обради један краћ
наставни садржај, где ће
показати своју способнос

4.

5.

6.

КАРТИРАЊЕ
СЕДИМЕНТНИХ
СТЕНА

КАРТИРАЊЕ
МАГМАТИТА И
МЕТАМОРФИТА
ОСНОВНА
ГЕОЛОШКА
КАРТА СРБИЈЕ –
Упутство за израду
ОГК

6

4

5

7.

ФОРМАЦИОНА
КАРТА

1

8.

ТЕМАТСКА
ГЕОЛОШКА
КАРТА СРБИЈЕ

4

9.

ТЕКТОНСКА
ИСПИТИВАЊА

30

категоризација,
опрема).
Прикупљање
података на терену.
Документација
осматрања
Картиране јединице.
Теренско
испитивање
седиментних
творевина
Картирање
вулканита;
Картирање
плутонита;
Картирање
метаморфита
Упознавање основна геолошка
карта србије

Упознавање са
тектонским
испитвањима
Основни појмови.
Теренско
испитивање
елемената склопа

картирања и
њихова обрада;
стицање општег
увида у поступке
при изради
основне
геолошке карте
Србије, тематске
и формационе
карте;
упознавање
основних метода
снимања рудника
у циљу
упознавања
његове геологије;
подстицање за
даљи стручни
развој и
усавршавање у
складу са
индивидуалним
способностима и
потребама
друштва;
развијање
систематичности,
прецизности,
смисла и
одговорности за
тимски рад;
развијање
способност за
решавање

У оквиру сваке програмске
запажања и самосталност
целине, ученике треба
раду
оспособљавати за:
самостално проналажење,
систематизовање и
коришћење информација из
различитих извора (стручна
литература, интернет,
часописи, уџбеници);
визуелно опажање, поређење
и успостављање веза између
различитих садржаја (нпр.
повезивање садржаја
предмета са свакодневним
искуством, садржајима
других предмета и др.);
тимски рад; самопроцену ;
презентацију својих радова и
групних пројеката и ефикасну
визуелну, вербалну и писану
комуникацију.

10.

11.

12.

13.

14.

ГЕОЛОШКИ
ПРОФИЛ

БЛОКДИЈАГРАМИ

ТУМАЧ

КАРТИРАЊЕ
РУДНИКА

СТРУКТУРНЕ
КАРТЕ

4

4

Избор профилске
линије. Израда
топографскаг
профила. Наношење
геолошких
података. Геолошка
интерпретација
профила. Опрема
профила.
Преломљени
профил
Упознавање Геометријске
пројекције
блокдијаграма.
Облици
блокдијаграма

2

12

4

Израда геолошких
планова: картирање
раскопа, картирање
изданака
откривених ручним
бушењем,
истражним окнима
и сл. картирање
јаме:
Упознавање Основни принципи.
Кључни хоризонт.
Израда структурне
карте.
Израда структура на
структурној карти

проблема и нових
ситуација у
процесу рада и
свакодневног
живота.
оспособљавање
за примену
средстава за
заштиту на раду
и развијање
свести о
важности
очувања
сопственог
здравља;
развијање свести
о значају
одрживог развоја
и еколошке
етике.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
ОСНОВЕ ПРИМЕЊЕНЕ ГЕОФИЗИКЕ

Предмет
Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Циљеви предмета

IV РАЗРЕД
Теоријска
настава
70 часова
годишње
2 часа недељно

Вежбе
35 часова
годишње
1 часа
недељно

Настава у блоку

Укупно

30 часова
годишње

70+ 35 часова
годишње
2 + 1 часа
недељно

Циљ предмета је да ученицима пружи основне информације из области
геофизичких радова, и могућност њихове примене при решавању конкретних
геолошких проблема, да развијају свест о сопственим знањима и способностима да
стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и припремају
се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и
еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Остали геолошки предмети
Корелација са другим предметима

Практична
настава

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

1.

Наставна тема/модул

УВОД

4

ГРАВИМЕТРИЈСКА
МЕТОДА
10
ИСПИТИВАЊА

ГЕОМАГНЕТСКА
МЕТОДА
ИСПИТИВАЊА
СЕИЗМИЧКА
МЕТОДА
ИСПИТИВАЊА
ГЕОЕЛЕКТРИЧНЕ
МЕТОДЕ
ИСПИТИВАЊА
РАДИОАКТИВАНА
МЕТОДА
ИСПИТИВАЊА
ГЕОФИЗИЧКИ
КАРОТАЖ

10

12

12

10
6

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Упознавање Предмет и задаци
примењене
геофизике.
Физичка поља
Земље и њихова
карактеристика
Упознавање
гравиметр ијске
методе испитивања
- Услови за примену
гравиметријске
методе
Упознавање
геомагнетске методе
испитивања Услови за примвну
геомагнетне методе
Упознавање са
сеизмичким
методама
испитивања
Упознавање са
геоелектричним
методама
испитивања
Упознавање са
радиоактивана
метода испитивања

савлађивање
методологије
теренских
испитивања;
стицање
способности
корелације
између физичких
својстава
минерала и стена
и стварања
аномалија;
подстицање за
даљи стручни
развој и
усавршавање у
складу са
индивидуалним
способностима и
потребама
друштва;
развијање
систематичности,
прецизности,
смисла и
одговорности за
тимски рад;
развијање
способност за
решавање
проблема и нових
ситуација у

Праћење напредовања
ученика се одвија на свак
часу, свака активност је
Садржаје програма је
добра прилика за процену
неопходно реализовати
напредовања и давање
савременим наставним
повратне информације, а
методама и средствима. У
оцењивање ученика се
оквиру сваке програмске
одвија у складу са
целине, ученике треба
Правилником о оцењивањ
оспособљавати за:
Ученике треба
самостално проналажење,
оспособљавати и
систематизовање и
охрабривати да процењуј
коришћење информација из
сопствени напредак у
различитих извора (стручна
остваривању задатака
литература, интернет,
предмета, као и напредак
часописи, уџбеници);
других ученика уз
визуелно опажање, поређење одговарајућу
и успостављање веза између
аргументацију. Ученици н
различитих садржаја (нпр.
часовима развијају осећај
повезивање садржаја
естетику, тачност и
предмета са свакодневним
прецизност у раду, као и
искуством, садржајима
свој осећај за одговорност
других предмета и др.);
при колективном раду на
тимски рад; самопроцену ;
терену.
презентацију својих радова и У току школске године
групних пројеката и ефикасну осим четири писмене веж
визуелну, вербалну и писану
ученици морају да ураде
комуникацију.
још два писмена задатка.
Елаборат који ученици ра
током године треба да
садржи обраду података
геофизичких мерења као

Бушотина као
простор за

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

геофизичка
испитивања.
Исплака и њена
својства.
Врсте каротажа.

процесу рада и
свакодневног
живота.
оспособљавање
за примену
средстава за
заштиту на раду
и развијање
свести о
важности
очувања
сопственог
здравља;
развијање свести
о значају
одрживог развоја
и еколошке
етике.

њихову корелацију са
геолошким проблемима.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
МЕТОДЕ ПРОСПЕКЦИЈЕ

Предмет
IV РАЗРЕД

Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Теоријска
настава
70 часова
годишње
2 часа недељно

Циљеви предмета

Вежбе
35 часова
годишње
1 часа
недељно

Практична
настава

Настава у блоку

Укупно

30 часова
годишње

70+ 35 часова
годишње
2 + 1 часа
недељно

Циљ програма је да ученици схвате сложеност грађе земљине коре да упознају
различите методе проспекције и начине њихове примене, развијају свест о
сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном
животу, решавају проблеме и припремају се за даље образовање, развијају
одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже.

Литература (препоручена
литература и која се користи)
Остали геолошки предмети

Наставна тема/модул

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Редни број
наставне
теме/модула

Корелација са другим предметима

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

1.

2.

3.

4.

5.

УВОД

ЗАДАЦИ
ПРОСПЕКЦИЈЕ

ФАКТОРИ
ПРОСПЕКЦИЈЕ

ПРОСПЕКЦИЈСКЕ
ИНДИЦИЈЕ

МЕТОДЕ
ПРООПЕКЦИЈЕ

1

2

5

10

46

Појмови и задаци
предмета.

оспособљавање
за једноставнију
статистичку
обраду података
Упознавање и њихово
Проспекција као
фаза у истраживању графичко
приказивање;
лежишта
оспособљавање
минералних
сировина геолошка за прикупљање
грађа Земљнне коре карактеристичних
узорака на
– геохемијске и
терену;
металогенетске
упознавање
карактеристике
потребне обраде
Упознавање Магматски фактор. узорака на терену
Структурни фактор. и у лабораторији;
упознавање
Фацијални фактор.
аналитичких
метода;
подстицање за
Упознавање - Значај даљи стручни
и врсте.
развој и
усавршавање у
складу са
индивидуалним
способностима и
потребама
друштва;
развијање
Упознавање - Избор систематичности,
и фактори који
прецизности,
утичу на избор
смисла и
метода проспекције одговорности за
тимски рад;
развијање
способност за
решавање
проблема и нових

Садржаји овог предмета
надовезују се на садржаје из
предмета општа геологија,
минерологија, петрологија и
лежишта минералних
сировина, а у корелацији су
са геолошким картирањем,
методама истраживања и
геофизиком. Ученицима
треба стално указивати на ту
везу, и по могућности, са
другим наставницима
организовати тематске
часове. На тај начин знања,
ставови, вредности и вештине
стечене у оквиру наставе овог
предмета добијају шири
смисао и доприносе
остваривању општих
образовних и васпитних
циљева, посебно оних који се
односе на унапређивање
когнитивног, емоционалног и
социјалног развоја ученика.
У току реализације програма
треба инсистирати да
ученици схвате повезаност
појединих геолошких
дисциплина и сложеност у
извођењу закључака. Треба
максимално укључити
ученике у дискусију о
важним факторима
проспекције јер ће им то
помоћи у самосталном раду
на вежбама

Праћење напредовања
ученика се одвија на свак
часу, свака активност је
добра прилика за процену
напредовања и давање
повратне информације, а
оцењивање ученика се
одвија у складу са
Правилником о оцењивањ
Ученике треба
оспособљавати и
охрабривати да процењуј
сопствени напредак у
остваривању задатака
предмета, као и напредак
других ученика уз
одговарајућу аргументаци

ситуација у
процесу рада и
свакодневног
живота.
оспособљавање
за примену
средстава за
заштиту на раду и
развијање свести
о важности
очувања
сопственог
здравља;
развијање свести
о значају
одрживог развоја
и еколошке етике.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА

Предмет
IV РАЗРЕД

Разред
Фонд часова
Годишњи
Недељни

Теоријска
настава
105 часова
годишње
3 часа недељно

Циљеви предмета

Вежбе

Практична
настава

70 часова
годишње
2 часа
недељно

Настава у блоку

Укупно

30 часова
годишње

105+70часова
годишње
3 + 2 часа
недељно

Циљ програма је да ученици стекну знања из области истраживања лежишта
минералних сировина и да се оспособе да их користе и практично примењују

Корелација са другим предметима

МЕТОДЕ ПРОСПЕКЦИЈЕ
ГЕОЛОШКО И ЈАМСКО КАРТИРАЊЕ

Редни број
наставне
теме/модула

Оквирни број
часова (трајање
теме/модула)

Литература (препоручена
литература и која се користи)

1.

Наставна тема/модул

ОПШТИ ДЕО

30

Циљеви
теме/модула

Исходи
теме/модула

Начин остваривања
принципа, циљева и исхода
тема/модула

Начин праћења и
вредновања ученичких
постигнућа

Упознавање Основни проблеми
у методологији
истраживања

оспособљавање
за коришћење
стеченог знања
при избору

Градиво је подељено у три
целине. У општем делу
ученике треба упознати са
задацима и значајем

Праћење напредовања
ученика се одвија на свак
часу, свака активност је
добра прилика за процену

лежишта
минералних
сировина
Основне методе
истраживања и
фактори који утичу
на избор метода
Системи
истраживања
Специфичности у
истраживању
појединих типова
лежишта и
минералннх
сировина
Израда пројекта
истраживања и
одговарајуће
документације

2.

3.

ОПРОБАВАЊЕ
ЛЕЖИШТА
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

РЕЗЕРВЕ
МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА

36

30

Упознавање - Појам
пробе и опробавања
Класификација
опробавања
(минералошко,
хемијско, место
опробавања).
Методе опробавања
Обрада проба

Упознавање - Појам
и класификација
резерви
Основни параметри
за прорачун резерви

метода
истраживања;

истраживања лежишта
минералних сировина, од кога
зависи проширење
оспособљавање
сировинске базе сваке земље.
за самостално
Посебно треба истаћи значај
узимање узорака правилног избора метода
—проба;
истраживања и одговоран
однос према тим
оспособљавање
истраживањима. Наставник
за израду
треба максимално да користи
једноставније
расположива наставна
графичке
средства (различити облици
документације;
графичке документације).
У делу градива који обрађује
оспособљавање
опробавање лежишта
за једноставније
минералних сировина
обрачуне резерви наставник треба да истакне
н статистичку
значај пробе као
обраду података; репрезентативног дела
подстицање за
лежишта иа основу каје се
даљи стручни
изводе потребни закључци о
развој и
квалитету минералиих
усавршавање у
сировина. Ову тврдњу треба
складу са
поткрепити
индивидуалним
карактеристичним узорцима –
способностима и пробама.
потребама
У делу градива које обрађује
друштва;
резерве минералних сировина
развијање
посебно треба истаћи да су
систематичности, билансне резерве променљива
прецизности,
категорија која зависи од
смисла и
многих фактара.
одговорности за
Наставу у блоку треба
тимски рад;
реализовати на терену, у
развијање
предузећима и у школском
способност за
кабинету у зависности од
решавање
садржаја вежбе. Код ученика
проблема и нових треба инсистирати на

напредовања и давање
повратне информације, а
оцењивање ученика се
одвија у складу са
Правилником о оцењивањ
Ученике треба
оспособљавати и
охрабривати да процењуј
сопствени напредак у
остваривању задатака
предмета, као и напредак
других ученика уз
одговарајућу аргументаци

Методе прорачуна
резеви
Геолошкоекономска оцена
лежишта и ефекти
коришћења
Организација и
задаци истраживања
у оквиру геолошке
службе рудника

ситуација у
процесу рада и
свакодневног
живота.
оспособљавање
за примену
средстава за
заштиту на раду
и развијање
свести о
важности
очувања
сопственог
здравља;
развијање свест о
значају одрживог
развоја и
еколошке етике.

самосталном раду

План и програм опште образованих предмета се поклапа са планом и програмом Техничар за рециклажу, Техничар за заштиту животне средине.

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Подручје рада

Хемија, неметали, графичарство

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу - оглед
ДОДАТНА НАСТАВА
Српски језик и књижевност

Разред
Редни
број
1.

први
Наставна тема/модул
Општи појмови о језику

Време реализације
септембар

2.

Књижевни језик

септембар - октобар

3.

Фонетика и фонологија

октобар - фебруар

4.

Морфологија

јануар - фебруар

5.

Синтакса

март

6.

Лексикологија

март – април

7.

Правопис

децембар - мај

Подручје рада

Хемија, неметали, графичарство

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу - оглед

Разред

ДОПУНСКА НАСТАВА
Српски језик и књижевност
први

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Књижевни језик

септембар - октобар

2.

Екавски и ијекавски изговор

октобар - новембар

3.

Морфологија у ужем смислу

децембар - март

4.

Врсте речи

децембар - мај

5.

Правопис

децембар - мај

6.

Геологија, рударство и металургија
Хемија, неметали и графичарство
Техничар за рециклажу
Техничар за заштиту животне средине
Техничар за добијање метала
Рударски техничар за ПМС
Прехрамбени техничар

Подручје рада

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

1.
2.
3.
4.
5.

Српски језик и књижевност
други

Разред
Редни
број

Додатна настава

Наставна тема/модул

Књижевни језик
Екавски и ијекавски изговор
Морфологија у ужем смислу
Врсте речи
Правопис

Време реализације

Октобар, новембар
Децембар, јануар
Фебруар, март
Април, мај
Од септембра до јуна

Геологија, рударство и металургија
Хемија, неметали и графичарство
Техничар за рециклажу
Техничар за заштиту животне средине
Техничар за добијање метала
Рударски техничар за ПМС
Прехрамбени техничар

Подручје рада

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Српски језик и књижевност
други

Разред
Редни
број

1.
2.
3.
4.

Допунска настава

Наставна тема/модул

Просветитељство (8)
Романтизам (10)
Реализам (10)
Језик (6)

Подручје рада

Време реализације

Октобар, новембар
Децембар, јануар, фебруар
Март, април, мај, јун
Од септембра до јуна

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу
Додатни рад
Српски језик и књижевност

Разред

Трећи

Редни
број

1.
2.
3.
4.
5.

Наставна тема/модул

Време реализације

Творба речи
Лексикологија са елементима терминологије и
фразеологије
Синтакса

X
XI, XII

Правопис

Током године

Култура изражавања

IV, V

II, III

Програм: Литерарно-рецитаторска секција
Циљ: Формирање самосталне стваралачке личности ученика, подстицање истраживачког духа, истрајност и самосталност у раду. Стварање
услова за друштвено афирмисање ученикове личноси.
Активности
Организовање секције и
окупљање чланова
Обележавање значајнијих
јубилеја
Обележавање Дана Светог
Саве
Смотра рецитатора
Ваншколски литерарни
конкурси

Носиоци активности
Професори српског језика и
књижевности
Професори српског језика и
књижевности
Професори српског језика и
књижевности
Професори српског језика и
књижевности
Професори српског језика и
књижевности

Динамика
IX
Током године
X, XI, XII, I
II, III, IV
Током године

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет
Разред
Редни
број
1.

Техничар за рециклажу
Допунси рад
Српски језик и књижевност
Четврти

Наставна тема/модул

Време реализације

Савремена поезија

септембар, октобар

2.

Савремена проза

новембар, децембар

3.

Савремена драма

4.

Класици светске књижевности

5.

Синтакса

6.

Правопис

7.

Култура изражавања

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада

фебруар, март
новембар,децембар
новембар, фебруар, март
октобар,децембар, април
септембар, новембар, март

Геологија, рударство и металургија
Техничар за рециклажу
Припремна настава

Предмет

Српски језик и књижевност

Разред
Редни
број
1.

Четврти

Наставна тема/модул

Време реализације

Савремена поезија

јун, август

2.

Савремена проза

јун, август

3.

Савремена драма

јун, август

4.

Класици светске књижевности

јун, август

5.

Синтакса

јун, август

6.

Правопис

јун, август

7.

Култура изражавања

јун, август

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Подручје рада

Сва подручја рада

Образовни профил

Сви образовни профили

Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет
Разред

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Енглески језик
Трећи разред

Редни
број
1.

Додатна настава

Наставна тема/модул
Indefinite Article and Definite article
Wishes about present,past,and future events
Present Perfect Continuous,Conditional 1,2 type
Modal Verbs,Future forms
The Gerund,Doble possesive
Quantitative Pronouns and Adjectives
Plural of Nouns

Време реализације
Прво пoлугође
Прво пoлугође
Прво пoлугође
Друго полугође
Друго полугође
Друго полугође
Друго полугође

8.

Vocabulary

Друго полугође

9.

Pasive Voice,Future perfect

Друго полугође

10.

Conditional Clause

Друго полугође

11.

Participles,Future perfect
Indirect Speech,Defining and non-Defining
Relative Clauses

Друго полугође

12.

Друго полугође

Подручје рада

Сва подручја рада

Образовни профил

Сви образовни профили

Обликнепосредногобразов

Допунска настава

но-васпитног рада
Предмет

Енглески језик

Разред

Трећи разред

Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације

Indefinite Article and Definite article
1.
2.
3.
4.

Прво пoлугође
Wishes about present,past,and future events
Wishes about present,past,and future events
Modal Verbs,Future forms
The Gerund,Doble possesive

5.
6.

Прво пoлугође
Прво пoлугође
Друго полугође
Друго полугође

Quantitative Pronouns and Adjectives

Друго полугође

Plural of Nouns
7.

Друго полугође

8.

Vocabulary

Друго полугође

9.

Pasive Voice,Future perfect

Друго полугође

10.

Conditional Clause

Друго полугође

11.

Participles,Future perfect
Indirect Speech,Defining and non-Defining
Relative Clauses

Друго полугође

12.

Друго полугође

Подручје рада

Сва подручја рада

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Сви образовни профили

Разред

Трећи разред

Редни
број
1.
2.

Припремна настава
Енглески језик

Наставна тема/модул
Indefinite Article and Definite article
Wishes about present,past,and future events
Present Perfect Continuous,Conditional 1,2 type

3.
4.
5.

Време реализације
Прво пoлугође
Прво пoлугође
Прво пoлугође

The Gerund,Doble possesive
Modal Verbs,Future forms
Quantitative Pronouns and Adjectives

6.

Друго полугође
Друго полугође
Друго полугође

7.

Plural of Nouns

Друго полугође

8.

Vocabulary

Друго полугође

9.

Pasive Voice,Future perfect

Друго полугође

10.

Conditional Clause

Друго полугође

11.

Participles,Future perfect

Друго полугође

12.

Indirect Speech,Defining and non-Defining
Relative Clauses

Друго полугође

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу

Разред

четврти

Редни
број
1.

секција, слободне активности
Енглески језик

Наставна тема/модул
Попуњавање разних формулара и апликација на
енглеском језику, израда презентација, интернет
комуникација са вршњацима широм света

Време реализације
од септембра до априла

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу

Разред

четврти

Редни
број

додатна настава
Енглески језик

Наставна тема/модул

Време реализације

Припремање ученика за пријемне испите и
такмичења што укључује решавање
разноврсних тестова и писање есеја - 10

1.

од октобра до априла

2.

Продубљивање градива за четврти разред- 10

3.

Комуникативне вежбе на одабране теме -10

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу

Разред

четврти

Редни број
1.
2.

допунска настава
Енглески језик

Наставна тема/модул
Граматичко градиво за IV разред

Време реализације
20

Конверзација

10

од октобра до априла према потреби

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил

Техничар за рециклажу

Облик непосредног
образовно-васпитног рада
Предмет

2.

Енглески језик
четврти

Разред
Редни број
1.

припремна настава

Наставна тема/модул
Граматичко градиво за IV разред

Време реализације
4

Конверзација

2

према потреби јул или август

ИСТОРИЈА

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада

Геологија, рударство и металургија
Техничар за рециклажу
Допунска настава

Предмет

Историја

Разред

Први и други

Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације

Настава се организује у континуитету.
Недељно један час, укупно 30 и прати пређени
програм и месечни план рада из предмета
историја за први и други разред средњих
стручних школа

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет
Разред
Редни
број

Техничар за рециклажу
Додатна настава
Историја
Први и други

Наставна тема/модул
Настава се организује у континуитету.
Недељно један час, укупно 30 и прати пређени
програм и месечни план рада из предмета
историја за први и други разред средњих
стручних школа

Време реализације

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ?
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ?

МАТЕМАТИКА

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног рада

Техничар рециклаже
Допунска настава

Предмет

Математика

Разред

Први

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Логика и скупови (3 часа)

септембар

2.

Реални бројеви (3 часа)

3.

Изометријске трансформације (3 часа)

новембар

4.

Полиноми (4 часа)

децембар

5.

фебруар

7.

Рационални алгебарски изрази (4 часа)
Линеарне једначине и неједначине. Линеарна
функција (5 часа)
Системи линеарних једначина и неједначина (4 часа)

8.

Хомотетија и сличност (4 часа)

6.

октобар

март
април
мај

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног рада
Предмет

Техничар рециклаже

Разред

други

Редни
број
1.

Допунска настава
Математика

Наставна тема/модул

Време реализације

Степеновање и кореновање

септембар, октобар

2.

Квадратна једначина и функција

новембар, децембар, јануар, фебруар

3.

Експоненцијална и логаритамска функција

фебруар, март, април

4.

Тригонометријске функције

мај, јун

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног рада
Предмет

Техничар рециклаже

Разред

Трећи

Редни
број
1.

Допунска настава
Математика

Наставна тема/модул

Време реализације

Полиедри

септембар, октобар

2.

Обртна тела

новембар, децембар,

3.

Вектори

јануар, фебруар

4.

Аналитичка геометрија у равни

фебруар, март, април

5.

Математичка индукција. Низови

мај, јун

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног рада
Предмет

Техничар рециклаже

Разред

Четврти

Допунска настава
Математика

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Функције

септембар, октобар, новембар

2.

Извод функције

децембар, јануар, фебруар

3.

Комбинаторика

март, април

4.

Вероватноћа и статистика

мај, јун

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног рада
Предмет

Техничар рециклаже

Разред

Први

Редни
број
1.

Додатна настава
Математика

Наставна тема/модул
Елементи математичке логике (3 часа)

Време реализације
октобар

2.

Елементарна теорија бројева (3 часа)

новембар

3.

Полиноми (5 часа)

децембар

4.

фебруар

6.

Рационални алгебарски изрази (5 часа)
Једначине и неједначине. Системи линеарних
једначина и неједначина (5 часа)
Геометријске конструкције у равни (5 часа)

7.

Одабрани задаци за такмичења из математике (4 часа)

5.

март
април
мај

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет
Разред
Редни
број
1.

Техничар за рециклажу
Допунска настава
Математика
трећи

Наставна тема/модул

Време реализације

Полиедри

Септембар, октобар

2.

Обртна тела

Новембар, децембар,

3.

Вектори

Јануар, фебруар

4.

Аналитичка геометрија у равни

Фебруар, март, април

5.

Математичка индукција. Низови

Мај, јун

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Геологија, рударство и металургија
Техничар за рециклажу
Допунска настава
Математика

Разред

Редни
број
1.

четврти

Наставна тема/модул

Време реализације

Функције

Септембар, октобар, новембар

2.

Извод функције

Децембар, јануар, фебруар

3.

Комбинаторика

Март, април

4.

Вероватноћа и статистика

Мај, јун

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног рада
Предмет

Техничар рециклаже

Разред

Први

Редни
број
1.
2.

Припремна настава
Математика

Наставна тема/модул

Време реализације

Логика и скупови (1 час)

Јун

Реални бројеви (1 час)

Јун

3.

Полиноми (1 час)

Јул

4.

Рационални алгебарски изрази (3 часа)
Линеарне једначине и неједначине. Линеарна
функција (3 часа)
Системи линеарних једначина и неједначина (2 часа)

Јул

5.
6.

Август
Август

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног рада
Предмет

Техничар рециклаже

Разред

Други

Редни
број
1.

Припремна настава
Математика

Наставна тема/модул

Време реализације

Степеновање и кореновање

Јун

2.

Квадратна једначина и функција

Јул

3.

Експоненцијална и логаритамска функција

Јул

4.

Тригонометријске функције

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног рада

Техничар рециклаже
Припремна настава

Август

Предмет

Математика

Разред

Трећи

Редни
број
1.

Наставна тема/модул

Време реализације

Полиедри

Јун

2.

Обртна тела

Јун

3.

Вектори

Јул

4.

Аналитичка геометрија у равни

Јул

5.

Математичка индукција. Низови

Август

Подручје рада

Геологија, рударство, металургија

Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног рада
Предмет

Техничар рециклаже

Разред

Четврти

Редни
број
1.

Припремна настава
Математика

Наставна тема/модул

Време реализације

Функције

Јун

2.

Извод функције

Јул

3.

Комбинаторика

Јул

4.

Вероватноћа и статистика

Август

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Подручје рада

сви

4. степен
Образовни профил
Обликнепосредногобразовно
Допунска настава
-васпитног рада
Рачунарство и информатика
Предмет

Разред
Редни
број
1

први
Наставна тема/модул

Време реализације

Новембар, децембар

3

Основе рачунарске технике (4)
Основе рада у оперативном систему са
графичким интерфејсом (5)
Текст-процесор (7)

4

Слајд-презентације (4)

Март, април

5

Рад са табелама (6)

мај

6

Интернет и електронска комуникација (4)

јун

2

Подручје рада

септембар, октобар

Јануар, фебруар

сви

4. степен
Образовни профил
Обликнепосредногобразовно
Додатна настава
-васпитног рада
Рачунарство и информатика
Предмет

Разред

први

Редни
број
1

Наставна тема/модул

Време реализације

Новембар, децембар

3

Основе рачунарске технике (4)
Основе рада у оперативном систему са
графичким интерфејсом (5)
Текст-процесор (7)

4

Слајд-презентације (4)

Март, април

5

Рад са табелама (6)

мај

6

Интернет и електронска комуникација (4)

јун

2

Подручје рада

септембар, октобар

Јануар, фебруар

сви

4. степен
Образовни профил
Обликнепосредногобразовно
Припремна настава
-васпитног рада
Рачунарство и информатика
Предмет

Разред
Редни
број
1

први
Наставна тема/модул

Време реализације

јул

3

Основе рачунарске технике (1)
Основе рада у оперативном систему са
графичким интерфејсом (1)
Текст-процесор (2)

4

Слајд-презентације (1)

јул

2

јул

јул

5

Рад са табелама (1)

јул

6

Интернет и електронска комуникација (1)

јул

ГЕОГРФИЈА

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет
Разред
Редни
број
1.

Техничар за рециклажу
Додатна, допунска и припремна настава
Географија
Први

Наставна тема/модул

Време реализације

Увод

један час у недељи

2.

Становништво, религија, култура

Девет недеља по један час

3.

Насеља

Три недеље по један час

4.

Политичке и економске карактеристике
савременог света

12 недеља по један час

ФИЗИКА

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил
Техничар за рецуклажу
Обликнепосредногобразовно
Допунска настава
-васпитног рада
Предмет
Физика
Разред
Редни
број
1.

Први разред
Наставна тема/модул

Време реализације

Увод

Септембар

2.

Кинматика

Септембар, октобар

3.

Динамика

Новембар, децембар, јануар, фебруар

4.

Гравитационо и електрично поље

Фебруар, март

5.

Закони одржања

Април, мај

6.

Молекулска физика

Мај, јун

НАПОМЕНА: Допунска настава биће организована према истим наставним темама, седмично једанпут (према распореду), према
индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски рад потребан. Укупан
фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил
Техничар за рецуклажу
Обликнепосредногобразовно
Додатна настава
-васпитног рада
Предмет
Физика
Разред
Редни
број
1.

Први разред
Наставна тема/модул

Време реализације

Увод

Септембар

2.

Кинматика

Септембар, октобар

3.

Динамика

Новембар, децембар, јануар, фебруар

4.

Гравитационо и електрично поље

Фебруар, март

5.

Закони одржања

Април, мај

6.

Молекулска физика

Мај, јун

НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама, седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученика.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил
Техничар за рецуклажу
Обликнепосредногобразовно
Припремна настава
-васпитног рада
Предмет
Физика
Разред

Први разред

Редни
број
1.

Наставна тема/модул
Увод

Време реализације

2.

Кинматика

Јул
Јул

3.

Динамика

Јул

4.

Гравитационо и електрично поље

Јул

5.

Закони одржања

Јул

6.

Молекулска физика

Јул

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил
Техничар за рецуклажу
Обликнепосредногобразовно
Допунска настава
-васпитног рада
Предмет
Физика
Разред
Редни
број
1.

Други разред
Наставна тема/модул

Време реализације

Магнетно поље

Септембар, октобар, новембар

2.

Осцилације

Новембар, децембар

3.

Таласи

Јануар, фебруар, март, април

4.

Основи квантне физике

Април, мај

5.

Основи атомске и нуклеарне физике

Мај, јун

НАПОМЕНА: Допунска настава биће организована према истим наставним темама, седмично једанпут (према распореду), према
индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски рад потребан. Укупан
фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил
Техничар за рецуклажу
Обликнепосредногобразовно
Додатна настава
-васпитног рада
Предмет
Физика
Разред
Редни
број
1.

Други разред
Наставна тема/модул

Време реализације

Магнетно поље

Септембар, октобар, новембар

2.

Осцилације

Новембар, децембар

3.

Таласи

Јануар, фебруар, март, април

4.

Основи квантне физике

Април, мај

5.

Основи атомске и нуклеарне физике

Мај, јун

НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама, седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученика.

Подручје рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил
Техничар за рецуклажу
Обликнепосредногобразовно
Припремна настава
-васпитног рада
Предмет
Физика
Разред
Редни

Други разред
Наставна тема/модул

Време реализације

број
1.

Магнетно поље

Септембар, октобар, новембар

2.

Осцилације

Новембар, децембар

3.

Таласи

Јануар, фебруар, март, април

4.

Основи квантне физике

Април, мај

5.

Основи атомске и нуклеарне физике

Мај, јун

СОЦИОЛОГИЈА?
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА?
ЛИКОВНА КУЛТУРА?

ФИЛОЗОФИЈА

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Пољопривреда, производња и прерада хране ;
Хемија, неметали и графичарство ; Геологија,
рударство и металургија
Прехрамбени техничар, Техничар за рециклажу,
Техничар за заштиту животне средине, Рударски
техничар, Техничаре за ПМС
Допунска настава
Филозофија

Разред

IV 1, IV 2, IV 3, IV 4, IV 5

Редни
број

Наставна тема/модул
Увод у филозофску мисао

Септембар, Октобар

Античка филозофија

Новембар, Децембар

Средњовековна филозофија

Јануар, Фебруар

Модерна филозофија

Март, Април

Савремена филозофија

Мај, Јун

Подручје рада
Образовни профил

Пољопривреда, производња и прерада хране ;
Хемија, неметали и графичарство ; Геологија,
рударство и металургија
Прехрамбени техничар, Техничар за рециклажу,
Техничар за заштиту животне средине, Рударски
техничар, Техничаре за ПМС

Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Додатна настава
Филозофија

Разред
Редни
број

Време реализације

IV 1, IV 2, IV 3, IV 4, IV 5
Наставна тема/модул

Време реализације

Увод у филозофску мисао

Септембар, Октобар

Античка филозофија
Средњовековна филозофија

Новембар, Децембар

Модерна филозофија

Јануар, Фебруар
Март, Април

Савремена филозофија

Мај, Јун

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу
Допунска настава
Општа и неорганска хемија
први

Разред
Редни

Наставна тема/модул

број
1.

Материја, супстанце, елементи, једињења и
смеше (2)

Време реализације
септембар

2.

Структура атома изотопи (2)

3.

Енергетски нивои, поднивои, орбитале,
електронска конфигурација (2)

октобар

4.

Хемијске везе (2)

октобар

5.

Прорачуни на основу мола, молске масе и
запремине (2)

септембар

новембар

Стехиометријски прорачуни на основу
хемијских једначина (4)
Дисперзни системи (4)

децембар- јануар

8.

Неорганска једињења (4)

јануар и фебруар

9.

Електролити (2)

март

10.

Термохемија и брзина хемијске реакције (2)

март

6.
7.

11.

децембар

Групе ПСЕ (4)

април, мај и јун

НАПОМЕНА: Допунска настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут

(према распореду), према

индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски рад потребан. Укупан
фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада

Техничар за рециклажу

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Додатна настава
Општа и неорганска хемија
први

Разред
Редни
број
1.
2.

Наставна тема/модул
Стехиометријски

прорачуни

хемијских једначина (4)
Дисперзни системи(6)

на

Време реализације
основу

септембар-јун
септембар-јун

3.

Неорганска једињења (6)

септембар-јун

4.

Групе ПСЕ (14)

септембар-јун

НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученика

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

број

Припремна настава
Општа и неорганска хемија
први

Разред
Редни

Техничар за рециклажу

Наставна тема/модул

Време реализације

1.

Увод у хемију

јул

2.

Структура атома

јул

3.

Типови хемијских веза

јул

4.

Хемијски закони
Стехиометријски прорачуни на основу
хемијске формуле

јул

5.

јул

6.

јул

8.

Топлотни ефекти хемијских реакција
Брзина хемијске реакције и хемијска
равнотежа
Раствори електролита

9.

Дисперзни системи

јул

10.

Класификација неорганских једињења

јул

11.

јул

13.

Оксидо – редукциони процеси
Стехиометријски прорачуни на основу
хемијских једначина
Водоник, кисеоник, вода

14.

Прва група Периодног система елемената

јул

15.

Друга група Периодног система елемената

јул

16.

Трећа група Периодног система елемената

јул

17.

Четврта група Периодног система елемената

јул

18.

Пета група Периодног система елемената

јул

19.

Шеста група Периодног система елемената

јул

20.

Седма група Периодног система елемената

јул

21.

Прелазни елементи

јул

7.

12.

јул

јул
јул

НАПОМЕНА: Припремна настава биће организована према наставним темама у јулу месецу у трајању од 10 часова. Уколико је потребно, у
договору са ученицима који полажу, део часова се може одржати и у августу

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА
Техничко цртање са машинским елементима – допунска настава
Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразовноваспитног рада
Предмет
Разред
Редни
број

Геологија, рударство, металургија
Техничар за рециклажу
Допунска настава

Техничко цртање са машинским елементима
I
Време реализације допунске наставе

Наставна тема/модул

(оквирни бр.часова)

1

Размера и линије

2

2

Конструкција мреже и геометријских фигура

4

3

Пројектовање и котирање

6

4

Израда техничког цртежа помоћу

10

5

Машински елементи

10

Техничко цртање са машинским елементима – додатна настава
Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразовноваспитног рада
Предмет
Разред

Геологија, рударство, металургија
Техничар за рециклажу
Додатна настава

Техничко цртање са машинским елементима
I

Редни

Наставна тема/модул

број

Време реализације додатне наставе
(оквирни бр.часова)

1

Пројектовање и котирање

4

2

Израда техничког цртежа помоћу

10

3

Машински елементи

10

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Геологија,рударство и металургија и хемија, неметали и
графичарство

Подручје рада

Техничар за рециклажу-оглед
Образовни профил
Други
облицинепосредногобразов Допунска настава
но-васпитног рада
Безбедност и здравље на раду
Предмет

1 разред

Разред

Редни
број
1.

Увод 2

2.

Законска регулатива4

3.

Субјективни фактори који утичу на
безбедност и здравња на раду и мере
заштите6

Наставна тема/модул

Време реализације
Септембар
Октобар
Новембар

4.

Објективни фактори који утичу на
безбедност и здравња на раду и мере
заштите6
Опасности од електричне струје и мере
заштите 2
Опасности од пожара и мере заштите 1

5.
6.
7.

Децембар
Јануар
Фебруар

Опасности од механичких повреда и мере
заштите 1
Опасности и штетности при управљању и
рециклажи отпада 5
Мере и опрема за техничку заштиту 3

8.
9.

Март
Април
Мај

Геологија,рударство и металургија и хемија,
неметали и графичарство
Техничар за рециклажу-оглед

Подручје рада

Образовни профил
Други
облицинепосредногобразов Додатна настава
но-васпитног рада
Безбедност и здравље на раду
Предмет
1 разред

Разред
Редни
број

1.
2.
3.

Наставна тема/модул
Увод
Законска регулатива
Субјективни фактори који утичу на

Врста активности
Посета Техничком факултету у
Бору
Испитивања матерјала у
лабораторији
Посета институту

Време реализације
Септембар
Октобар
Новембар

4.
5.
6.
7.
8.
9.

безбедност и здравња на раду и
мере заштите
Објективни фактори који утичу на
безбедност и здравња на раду и
мере заштите
Опасности од електричне струје и
мере заштите
Опасности од пожара и мере
заштите
Опасности од механичких повреда и
мере заштите
Опасности и штетности при
управљању и рециклажи отпада
Мере и опрема за техничку заштиту

Посета Музеју рударства и
металургије у Бору

Децембар

Израда каталога

Јануар

Испитивање матерјала

Фебруар

Израда каталога

Март

Испитивања матерјала у
лабораторији

Април
мај

ОРГАНСКА ХЕМИЈА

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил

Техничар за ециклажу

Обликнепосредногобразовно-васпитног рада

Допунска настава

Предмет

Органска хемија

Разред

Други разред

Редни
број

Наставна тема/модул

1.

Угљоводоници ( 8 )

2.

Кисеонична органска једињења ( 8 )

Време реализације
Октобар
Новембар, децембар, јануар

3.

Угљени хидрати ( 7 )

4.

Органска једињења са азотом ( 7 )

Фебруар, март
Март, април, мај

НАПОМЕНА: Време реализације допунске наставе ће се мењати према потребама ученика.

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил

Техничар за рециклажу

Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада

Додатна настава

Предмет

Органска хемија
Други разред

Разред
Редни
број
1.
2.
3.
4.

Наставна тема/модул
Угљоводоници ( 8 )
Кисеонична органска једињења ( 8 )
Угљени хидрати ( 7 )
Органска једињења са азотом ( 7 )

Време реализације
Октобар, новембар
Децембар, јануар, фебруар
Март
Април, мај

НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученика.

Подручје рада

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу
Припремна настава
Органска хемија
Други разред

Разред

Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације

1.

Угљоводоници ( 4 )

Јун, август

2.

Кисеонична органска једињења ( 4 )

Јун, август

3.

Угљени хидрати ( 3 )

Јун,август

4.

Органска једињења са азотом ( 3 )

Јун, август

Напомена: време реализације према потребама ученика.

ПОЗНАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Геологија, рударство и металургија
Техничар за рециклажу
Секција
Познавање материјала

други

Разред

Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације/оквирни број часова

1.

Увод

2

2.

Кристални материјали

8

3.

Аморфни материјали

1

4.

7

5.

Метални материјали на бази fe
Обојени метали и њихове легуре

6.

Материјали добијени синтеровањем

1

7.

Неметални материјали

5

8.

Макромолекулски материјали

2

9.

Заштитне превлаке

1

7

Укупно:

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу
Додатна настава
Познавање материјала
други

Разред
Редни

34

Наставна тема/модул

Време реализације/оквирни број часова

број
1.

Увод

2

2.

Кристални материјали

8

3.

Аморфни материјали

1

4.

7

5.

Метални материјали на бази fe
Обојени метали и њихове легуре

6.

Материјали добијени синтеровањем

1

7.

Неметални материјали

5

8.

Макромолекулски материјали

2

9.

Заштитне превлаке

1

7

Укупно:

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу
Допунска настава
Познавање материјала
други

Разред
Редни
број
1.

34

Наставна тема/модул

Увод

Време реализације/оквирни број часова
2

2.

Кристални материјали

8

3.

Аморфни материјали

1

4.

7

5.

Метални материјали на бази fe
Обојени метали и њихове легуре

6.

Материјали добијени синтеровањем

1

7.

Неметални материјали

5

8.

Макромолекулски материјали

2

9.

Заштитне превлаке

1

7

Укупно:

34

ВРСТЕ И СВОЈСТВА ОТПАДА

Подручје рада
Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног
рада
Предмет
Разред
Редни
број

1.
2.

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
Техничар за рециклажу (четворогодишње
образовање)
Допунска настава
Врсте и својства отпада
Други разред

Наставна тема/модул

Време реализације

Увод, настанак отпада

Октобар

Врсте отпада као последица животних

Новембар

активности

3.
4.
5.
6.
7.

Технолошки отпад као секундарна
сировина
Бесповратни отпад

Децембар, јануар

Опасан отпад

Фебруар

Својства отпада

Март, април

Класификација отпада према својствима –
листа отпада

Мај, јун

Подручје рада
Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног
рада
Предмет
Разред
Редни
број

Фебруар

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
Техничар за рециклажу (четворогодишње
образовање)
Додатна настава
Врсте и својства отпада
Други разред

Наставна тема/модул

Време реализације

1.

Увод, настанак отпада

Октобар

2.

Врсте отпада као последица животних
активности
Технолошки отпад као секундарна
сировина
Бесповратни отпад

Новембар

3.
4.

Децембар, јануар
Фебруар

5.
6.

Опасан отпад

Фебруар

Својства отпада

Март, април

7.

Класификација отпада према својствима –
листа отпада

Мај, јун

НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама, седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученика.

УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА РЕЦИКЛАЖУ

Подручје рада
Образовни профил

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
Техничар
за
рециклажу
(четворогодишње
образовање)

Облик
непосредног
Допунска настава
образовно-васпитног рада
Предмет
Уређаји и опрема за рециклажу
Други разред

Разред
Редни

Наставна тема/модул

број

Време реализације

1.

Увод

Октобар

2.

Опрема за сакупљање и транспорт отпада

Новембар

3.

Бункери и уређаји за доѕирање

Децембар

4.

Уређаји за уситњававање отпада

Јануар, фебруар

5.

Уређаји за просејавање отпада

Март

6.

Уређаји за разврставање (сортирање) отпада

Април, мај

7.

Уређаји за укрупњавање

Мај, јун

НАПОМЕНА: Допунска настава биће организована према истим наставним темама, седмично једанпут

(према распореду), према

индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски рад потребан. Укупан
фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова.

Подручје рада
Образовни профил

Геологија, рударство и металургија
Техничар
за
рециклажу
образовање)

(четворогодишње

Облик
непосредног
Додатна настава
образовно-васпитног рада
Предмет
Уређаји и опрема за рециклажу
Други разред

Разред
Редни

Наставна тема/модул

број

Време реализације

1.

Увод

Октобар

2.

Опрема за сакупљање и транспорт отпада

Новембар

3.

Бункери и уређаји за доѕирање

Децембар

4.

Уређаји за уситњававање отпада

Јануар, фебруар

5.

Уређаји за просејавање отпада

Март

6.

Уређаји за разврставање (сортирање) отпада

Април, мај

7.

Уређаји за укрупњавање

Мај, јун

НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама, седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученика.

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу
Секција
Одрживи развој
трећи

Разред
Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације/оквирни број часова

1.

Увод

1

2.

Принципи одрживог развоја

1

3.

Укључивање политике животне
средине у остале секторе политике

1

4.

Животна средина и рационално
коришћење ресурса

2

5.

Фактори ризика по животну средину

2

6.

Управљање отпадом

1

7.

Климатске промене

2

8.

Утицај економских сектора на животну
средину

5

9.

Концепт чистије производње

1

10.

Енергетска ефикасност

2

11.

Загађења и мере заштите животне
средине

2

12.

Економски аспекти одрживог развоја

3

13.

Социјални услови и перспективе

4

14.

Институционални оквир

1

15.

Индикатори одрживог развоја

4

Укупно:

32

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу
Допунска настава
Одрживи развој
трећи

Разред
Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације/оквирни број часова

1.

Увод

септембар (1)

2.

Принципи одрживог развоја

септембар (1)

3.

Укључивање политике животне
средине у остале секторе политике

4.

Животна средина и рационално
коришћење ресурса

5.

Фактори ризика по животну средину

новембар (2)

6.

Управљање отпадом

новембар (2)

7.

Климатске промене

децембар (2)

8.

Утицај економских сектора на животну
средину

9.

Концепт чистије производње

10.

Енергетска ефикасност

11.

Загађења и мере заштите животне
средине

12.

Економски аспекти одрживог развоја

13.

Социјални услови и перспективе

14.

Институционални оквир

15.

Индикатори одрживог развоја

септембар (1)
октобар (2)

јануар (1)
фебруар (2)
фебруар – март (2)
март (3)
април – мај (4)
мај (1)
мај – јун (4)
Укупно:

Подручје рада
Образовни профил

децембар – јануар (5)

32

Геологија, рударство и металургија
Техничар за рециклажу

Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Додатна настава
Одрживи развој
трећи

Разред
Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације/оквирни број часова

1.

Увод

1

2.

Принципи одрживог развоја

1

3.

Укључивање политике животне
средине у остале секторе политике

1

4.

Животна средина и рационално
коришћење ресурса

2

5.

Фактори ризика по животну средину

2

6.

Управљање отпадом

1

7.

Климатске промене

2

8.

Утицај економских сектора на животну
средину

5

9.

Концепт чистије производње

1

10.

Енергетска ефикасност

2

11.

Загађења и мере заштите животне
средине

2

12.

Економски аспекти одрживог развоја

3

13.

Социјални услови и перспективе

4

14.

Институционални оквир

1

15.

Индикатори одрживог развоја

4

Укупно:

32

ОСНОВИ КВАЛИТЕТА

Геологија,рударство и металургија

Подручје рада

Техничар за рециклажу

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитнограда
Предмет

Допунска настава
Основи квалитета
III

Разред
Редни

Наставна тема/модул

број

Време реализације

1.

Основни појмови

октобар

2.

Законска регулатива

Новембар-децембар

3.

Стандарди

јануар-март

4.

Документација

април

5.

Обученост

и

компетентност

у

области

управљања отпадом и рециклажом

мај-јун

НАПОМЕНА: Допунска настава биће организована према истим наставним темама, седмично једанпут

(према распореду), према

индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски рад потребан. Укупан
фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова.

Геологија,рударство и металургија

Подручје рада

Техничар за рециклажу

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитнограда
Предмет

Додатна настава
Основи квалитета
III

Разред
Редни

Наставна тема/модул

број

Време реализације

1.

Основни појмови

октобар

2.

Законска регулатива

Новембар-децембар

3.

Стандарди

јануар-март

4.

Документација

април

5.

Обученост

и

компетентност

управљања отпадом и рециклажом

у

области

мај

НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама, седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученика.

Подручје рада

Геологија,рударство и металургија

Техничар за рециклажу

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитнограда
Предмет

Припремна настава
Основи квалитета
III

Разред
Редни

Наставна тема/модул

број

Време реализације

1.

Основни појмови

јун

2.

Законска регулатива

јун

3.

Стандарди

јун

4.

Документација

јун

5.

Обученост

и

компетентност

управљања отпадом и рециклажом

у

области

јун

РЕЦИКЛАЖА МАТЕРИЈАЛА
Рециклажа материјала допунска настава
Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразовноваспитног рада
Предмет
Разред

Геологија, рударство, металургија
Техничар за рециклажу
Допунска настава
Рециклажа материјала
III

Редни

Време реализације допунске наставе

Наставна тема/модул

број

(оквирни бр.часова)

1

Увод

1

2

Рециклажа железних материјала

3

3

Рециклажа бакра и легура бакра

3

4

Рациклажа алуминијума и легура алуминијума

3

5

Рециклажа олова и легура олова

2

6

Рациклажа племенитих метала

1

7

Рациклажа никла и легура никла

1

8

Рециклажа магнезијума и легура магнезијума

1

9

Рециклажа осталих метала и легура

1

10

Рециклажа неорганских материјала

4

11

Рециклажа органских полимерних матреријала

4

12

Рециклажа текстилних материјала

1
Рециклажа

настава)
Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразовноваспитног рада
Предмет
Разред

Геологија, рударство, металургија
Техничар за рециклажу
Додатна настава
Рециклажа материјала
III

материјала

(додатна

Редни

Време реализације додатне наставе

Наставна тема/модул

број

(оквирни бр.часова)

1

Увод

1

2

Рециклажа железних материјала

3

3

Рециклажа бакра и легура бакра

3

4

Рациклажа алуминијума и легура алуминијума

3

5

Рециклажа олова и легура олова

2

6

Рациклажа племенитих метала

1

7

Рациклажа никла и легура никла

1

8

Рециклажа магнезијума и легура магнезијума

1

9

Рециклажа осталих метала и легура

1

10

Рециклажа неорганских материјала

4

11

Рециклажа органских полимерних матреријала

4

12

Рециклажа текстилних материјала

1

РЕЦИКЛАЖА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Припремна настава
Рециклажа комуналног отпада
трећи

Разред
Редни
број

Техничар за рециклажу

Наставна тема/модул

Време реализације/оквирни број часова

1.

Увод

јул – август

1

2.

Принципи третмана отпада

јул – август

4

3.

Системи сакупљања комуналног отпада
Разврставање (сортирање) комуналног
отпада
Поступци обраде и рециклаже
комуналног отпада
Укупно:

јул – август

2

јул – август

3

јул – август

4

4.
5.

14

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу
Додатна настава
Рециклажа комуналног отпада
трећи

Разред
Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације/оквирни број часова

1.

Увод

2

2.

Принципи третмана отпада

11

3.

Системи сакупљања комуналног отпада
Разврставање (сортирање) комуналног
отпада
Поступци обраде и рециклаже
комуналног отпада

6

4.
5.

6
9

Укупно:

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу
Допунска настава
Рециклажа комуналног отпада
трећи

Разред
Редни
број

Наставна тема/модул

1.

Увод

2.

Принципи третмана отпада

3.

Системи сакупљања комуналног отпада
Разврставање (сортирање) комуналног
отпада
Поступци обраде и рециклаже
комуналног отпада
Укупно:

4.
5.

34

Време реализације/оквирни број часова

септембар (2)
септембар – децембар (11)
децембар – фебруар (6)
фебруар – април (6)
април – јун (9)
34

ОПАСАН ОТПАД
Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразовно-васпитнограда

Геологија, рударство и металургија
Техничар за рециклажу
Допунска настава

Предмет

Опасан отпад

Разред

Трећи разред

Редни
број

Наставна тема/модул

1.

Врсте отпада (15)

2.

Третман опасног отпада (15)

Време реализације
Октобар новембар, децембар
Фебруар, март, април

НАПОМЕНА: Време реализације допунске наставе ће се мењати према потребама ученика.

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада

Техничар за рециклажу
Додатна настава

Предмет

Опасан отпад

Разред

Трећи разред

Редни
број
1.
2.

Наставна тема/модул
Врсте отпада (15)
Третман опасног отпада (15)

Време реализације
Октобар новембар, децембар
Фебруар, март, април

НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама , седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученика.

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада

Техничар за рециклажу

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Припремна настава
Опасан отпад
Трећи разред

Разред
Редни
број

Наставна тема/модул

Време реализације

1.

Врсте отпада (15)

Јун, август

2.

Третман опасног отпада (15)

Јун, август

Напомена: време реализације према потребама ученика.
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА

Подручје рада
Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
Техничар за рециклажу (четворогодишње
образовање)
Допунска настава

Предмет

Организација пословања

Разред

четврти разред

Редни

Наставна тема/модул

број

Време реализације

1.

Увод

Октобар

2.

Предузетништво

Новембар, децембар

3.

Пословни план

Јануар, фебруар

4.

Правни оквир предузетништва

Март

5.

Управљање пословањем

Април, мај

НАПОМЕНА: Допунска настава биће организована према истим наставним темама, седмично једанпут

(према распореду), према

индивидуалним потребама идентификованих ученика за допунску наставу и свих осталих ученика којима је допунски рад потребан. Укупан
фонд часова за реализацију допунске наставе је 30 часова.

Подручје рада
Образовни профил
Облик непосредног
образовно-васпитног рада

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
Техничар за рециклажу (четворогодишње
образовање)
Додатна настава

Предмет

Организација пословања

Разред

четврти разред

Редни

Наставна тема/модул

број

Време реализације

1.

Увод

Октобар

2.

Предузетништво

Новембар, децембар

3.

Пословни план

Јануар, фебруар

4.

Правни оквир предузетништва

Март

5.

Управљање пословањем

Април, мај

НАПОМЕНА: Додатна настава биће организована према истим наставним темама, седмично једанпут (према распореду), уколико има
заинтересованих ученика.

Подручје рада
Образовни профил

Геологија, рударство и металургија
Техничар за рециклажу

Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

РЕЦИКЛАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Допунска настава
Рециклажне технологије

Разред

Четврти

Редни

Наставна тема/модул

број

Време реализације

1

Агоритам рециклаже- рециклажни циклус

2

Рециклажа транспортних средстава

3

Рециклажа беле технике

4

Рециклажа електронске опреме

5

Рециклажа батерија и акумулатора

6

Рециклажа амбалаже

фебруар

7

Рециклажа намештаја

фебруар

8

Компостирање

9

Рециклажа грађевинских објеката

10

Рециклажа индустријске опреме

11

Рециклажа металуршких шљака и песка

Подручје рада

октобар
новембар
новембар, децембар
децембар, јануар
јануар

март
март,април
април
мај

Геологија, рударство и металургија

Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет
Разред

Техничар за рециклажу
Додатна настава
Рециклажне технологије
Четврти

Редни

Наставна тема/модул

број

Време реализације

1

Агоритам рециклаже- рециклажни циклус

октобар

2

Рециклажа транспортних средстава

3

Рециклажа беле технике

4

Рециклажа електронске опреме

5

Рециклажа батерија и акумулатора

6

Рециклажа амбалаже

фебруар

7

Рециклажа намештаја

фебруар

8

Компостирање

9

Рециклажа грађевинских објеката

10

Рециклажа индустријске опреме

11

Рециклажа металуршких шљака и песка

новембар
новембар, децембар
децембар, јануар
јануар

март
март,април
април
мај

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Управљање отпадом – допунска настава
Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразовноваспитнограда
Предмет
Разред
Редни
број

Геологија, рударство, металургија
Техничар за рециклажу
Допунска настава
Управљање отпадом
IV
Време реализације допунске наставе

Наставна тема/модул

(оквирни бр.часова)

1

Основе управљања отпадом

8

2

Параметри за управљање отпадом

4

3

Искоришћење корисних компоненти отпада

2

4

Организација сакупљања и транспорта отпада

4

5

Рациклажа отпада

6

Управљање отпадом – додатна настава
Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразовноваспитнограда
Предмет
Разред

Редни

Наставна тема/модул

Геологија, рударство, металургија
Техничар за рециклажу
Додатна настава
Управљање отпадом
IV

Време реализације додатне наставе

број

(оквирни бр.часова)

1

Основе управљања отпадом

4

2

Параметри за управљање отпадом

2

3

Искоришћење корисних компоненти отпада

2

4

Организација сакупљања и транспорта отпада

2

5

Рациклажа отпада

6

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу
Припремна настава
Одлагање отпада
четврти

Разред
Редни
број

1.
2.
3.
4.
5.

Наставна тема/модул

Планирање депонија
Опрема на депонијама
Управљање на депонијама и контрола рада
Заштита воде на депонијама
Одлагање посебних врста отпада

Време реализације

јул – август
јул – август
јул – август
јул – август
јул – август

Напомена: припремна настава изражена преко броја часова износи 10% од укупног фонда часова

Редни
број

1.
2.
3.
4.
5.

Наставна тема/модул

Време реализације/оквирни број
часова

Планирање депонија
Опрема на депонијама
Управљање на депонијама и контрола рада
Заштита воде на депонијама
Одлагање посебних врста отпада
Укупно:

3
3
4
2
1
13

Геологија, рударство и металургија

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Техничар за рециклажу
Додатна настава
Одлагање отпада
четврти

Разред
Редни
број

1.
2.
3.
4.
5.

Наставна тема/модул

Време реализације/оквирни број
часова

Планирање депонија
Опрема на депонијама
Управљање на депонијама и контрола рада
Заштита воде на депонијама
Одлагање посебних врста отпада
Укупно:

8
8
9
5
3
31

Редни
број

Време реализације/оквирни број
часова

Наставна тема/модул

Подручје рада
Образовни профил
Обликнепосредногобразов
но-васпитног рада
Предмет

Геологија, рударство и металургија
Техничар за рециклажу
Допунска настава
Одлагање отпада
четврти

Разред
1.
2.
3.
4.
5.

Планирање депонија
Опрема на депонијама
Управљање на депонијама и контрола рада
Заштита воде на депонијама
Одлагање посебних врста отпада
Укупно:

септембар – октобар (8)
новембар – децембар (8)
јануар – март (9)
март – април (5)
мај (3)
31

