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Образовни стандарди и пракса...

Ако је стандардом описано шта моји ученици треба да 
знају, умеју и могу на крају одређеног периода учења, 
шта је то што ја треба да урадим како бих им то 
омогућио? 
Коју везу између циљева, задатака и садржаја 
програма уочавам? 
Које наставне активности (наставника и ученика), 
облике и  методе рада треба да применим, какве 
захтеве да поставим ученицима да би они остварили 
постигнућа описана у стандардима? 
Колико времена и када треба да посветим појединим 
деловима наставног програма како бих био сигуран да 
ће ученици оставарити жељена постигнућа? 



Образовни стандарди и пракса...
Које програмске садржаје могу да повежем са 
одређеним стандардима имајући на уму чињеницу да 
један стандард могу да повежем са различитим 
садржајима, чак и у различитим разредима, као и да 
постоје садржаји које могу да повежем са већим бројем 
различитих стандарда? 
Који су то стандарди који се ''провлаче'' кроз све 
разреде и којима треба да посветим пажњу сваке 
године? 
Како да направим најоптималнији распоред рада у току 
године узимајући у обзир стандарде?

Одговори на ова питања омогућиће наставницима да 
квалитетно испланирају свој рад и у складу са тим 
пронађу најадекватнији начин да укључе стандарде у 
своје годишње и месечне планове и дневне припреме.



Правилник о општим стандардима постигнућа –
образовни стандарди за крај обавезног 
образовања, Просветни гласник РС, бр.5, 5 
јул 2010.

Правилник о образовним стандардима за крај 
првог циклуса обавезног образовања за 
предмете српски језик, математика и природа 
и друштво, Просветни гласник РС, бр.5, 7 јун 
2011.



Закон о основама система 
образовања и васпитања, чл. 76, 
тачка 4

Школски програм садржи 
“...начин остваривања принципа и 
циљева образовања и стандарда 
постигнућа, начин и поступак 
остваривања прописаних наставних 
планова и програма...”



Стандарди квалитета рада 
васпитно-образовних установа (2010)

1.3.2. Годишњи планови наставних предмета 
садрже образовне стандарде.

1.3.3. У годишњим плановима наставних 
предмета предвиђена је провера 
остварености прописаних образовних 
стандарда или циљева учења наставних 
предмета наведених у наставном програму.



Улога стандарда

Како користити образовне стандарде у 
планирању?
Како користити образовне стандарде у 
оцењивању?



Кораци

анализа стандарда и програма на нивоу 
стручних актива
уочавање сличности и разлика, односно 
везе између стандарда и програма 
планирање на основу уочених 
сличности и разлика, очекиваних 
резултата у одређеном разреду и 
контекста у коме се настава одвија



Школски програм – анекс
доставити Школској управи до 15. 9. 2011.
Начин остваривања стандарда постигнућа (на 

нивоу стручних већа)

Предлог садржаја за анекс:
веза стандарда и програма по разредима 
(анализа, сличности и разлике, планираће се 
на основу уочених сличности и разлика и 
очекиваних резултата у одређеном разреду)
методе, облици рада, средства, услови, 
временска динамика, сарадња у већима...
иницијални тест
анализа завршног испита
... 



Годишњи план рада наставника и 
образовни стандарди

стандарди се разликују по 
предметима и не може се на исти 
начин приступити свима због 
природе предмета
много је важније суштински се бавити 
стандардима 
општи стандарди постигнућа саставни 
су део годишњег плана рада 
наставника



Годишњи и месечни план рада наставника и 
образовни стандарди

предлози за бележење у годишњем плану рада:
на листи стандарда наставник обележава стандарде чијем ће 
остваривању посветити посебну пажњу у одређеном разреду; 
наставник може да дода одређене напомене са остваривањем 
ових стандарда 
може се писати шифра стандарда ако постоји директна веза са 
неком темом или облашћу у поједином предмету 
ако се неки стандарди односе на више тема/области у неком 
предмету, може се уопштити ова веза и бележити на једном 
месту

у годишњем плану рада наставници могу и на неки 
други начин да опишу или представе стандарде које ће 
посебно остваривати у одређеном разреду
предлог за бележење у месечном плану:

наставници у месечном плану бележе стандарде којима ће се 
највише бавити у том месецу, у зависности од природе 
предмета



Оцењивање ученика
праћење успеха ученика, на системском нивоу 
и на нивоу школе:

Област: Образовна постигнућа ученика
3.1. Успех ученика показује да су остварени 
образовни стандарди

не може се успоставити директна веза између 
нивоа образовних стандарда и висине оцене 
(на пример, основни ниво не одговара 
аутоматски оцени довољан (2))
оцењивање је много комплекснији процес 
(оцењивање других аспеката рада, контекст у 
коме се врши оцењивање, мотивација и лични 
развој ученика)



Могућа подршка у примени образовних 
стандарда
сарадња међу стручним већима
сарадња наставника на нивоу општине
активно укључивање стручних друштава
укључивање стручних сарадника као подршка 
у усклађивању активности на примени 
стандарда у школи
додатна подршка школских управа и Завода 
за вредновање квалитета образовања и 
васпитања
...
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