
Република Србија 

Гимназија „Стеван Пузић“ Рума 

Дел. број: 586 од 10. 9. 2020. 

 

 

На основу члана 119, став 1, тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) Школски 

одбор Гимназије „Стеван Пузић“ Рума, на седници одржаној 14. 9. 2019. године, донео је: 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

ГИМНАЗИЈЕ „СТЕВАН ПУЗИЋ“ РУМА 

ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2023. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, 2020. године 



На страни 6, у поднаслову 2.1. Наставни план за гимназију – друштвено-језички смер, 

досадашња табела замењује се новом. 

 

 
 

 
 

 

 



На страни 7, у поднаслову 2.2. Наставни план за гимназију – општи смер, досадашња 

табела замењује се новом. 

 

 

 
 

         

 
 

 
 



На страни 26, иза поднаслова 4.35. Здравље и спорт, додају се нови поднаслови: 

 

4.35. Примењене науке 1 

 

Циљ учења изборног програма Примењене науке 1 је да допринесе развоју научне и 

технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности 

и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални 

развој, посебно у области здравља и заштите биодиверзитета. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

1. разликује фундаменталне и примењене науке; 

2. процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 

3. образложи значај примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких 

достигнућа; 

4. истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;  

5. прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 

6. осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи 

према свом животу, животу других и животној средини; 

7. образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне 

методологије. 

 

4.36. Примењене науке 2 

 

Циљ учења изборног програма Примењене науке 2 је да допринесе развоју научне и 

технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности 

и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални 

развој, посебно у области технике. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

1. разликује фундаменталне и примењене науке; 

2. процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 

3. истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;  

4. прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 

5. осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи 

према свом животу, животу других и животној средини; 

6. искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне 

методологије; 

7.примењује фундаменталне законе физике, математике, хемије у електротехници, 

машинству, грађевинарству, технологији, пољопривреди и сл; 

8. користи ИКТ алате у процесу истраживања, обраде подата-ка и приказу резултата 

 

4.37. Основи геополитике 

 

Циљ изборног програма Основи геополитике је да ученик овлада основама геополитичке 

мисли, како би се оспособио да препозна и објасни стратешке интересе и на њима 

засноване политике Србије и других држава, којима оне настоје да реализују предности и 



превазиђу ограничења која произилазе из њиховог географског положаја, историјског, 

културног, политичког наслеђа, друштвеног и економског система.  

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

– преиспитује различите интересе држава, нација и појединаца у савременом друштву са 

становишта геополитике; 

– критички разматра предности и мане геополитичког положаја Србије и других држава; 

– процењује значај и утицај културе и медија у геополитици и на основу тога доноси 

вредносне судове; 

– самостално истражује, анализира и критички процењује добијене резултате о 

геополитичким феноменима, процесима и узрочно–последичним односима. 

 

4.38. Економија и бизнис 

 

Циљ учења изборног програма Економија и бизнис је да кроз овладавање основним 

економским појмовима, концептима и принципа оспособи ученике да разумеју суштину 

деловања економских закона, да сагледају однос појединца, привредног система и државе, 

њихових улога и међузависности ради развијања знања, вештина и ставова неопходних за 

одговорно и успешно учешће у економском животу. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

- дискутује о одабраним економским темама користећи се стручним знањима; 

- објасни деловање економских законитости; 

-  изведе закључке о улози новца у економији и свакодневном животу; 

- објасни значај тржишта;  

-  идентификује појаве у економији које се негативно одражавају на стање и кретање 

привреде и становништва; 

- процењује значај и утицај економије на свакодневни живот; 

-  истражи природу и важност предузетничког понашања и способности; 

-  истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања у оквиру 

економских тема; 

-  искаже позитиван став према одговорном учешћу у економском животу 

 

4.39. Религија и цивилизација 

 

Циљ учења програма Религије и цивилизације је да ученици кроз компаративно и 

интердисциплинарно критичко истраживање феномена религије и цивилизације осветле и 

разумеју сопствени идентитет, као и да уваже идентитете других и другачијих. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– упореди културолошке особености насеобина у различитим историјским епохама;  

– упореди и протумачи однос сопствених вредности, потреба и циљева и вредности, 

потреба и циљева ширих заједница којима припада; 

– објасни основне појмове и теме од важности за разумевање различитих религија и 

цивилизација, протумачи разлике међу њима и критички их промишља;  

– цени сопствени идентитет и демонстрира начелно добро-намеран и толерантан однос 

према припадницима других заједница; 



– објасни сукобе и конфликтне ситуације различитих религи-ја и цивилизација, разлоге 

због којих они настају, опасности које носе и истражи могућности њиховог 

превазилажења; 

– илуструје примерима значај прожимања различитих циви-лизација и религијских учења; 

 – развије способност рада у групи и пројектног рада, прихвати правила поделе улога у 

радном процесу, активно учествује у остваривању заједничког циља; 

– користи различите изворе података у истраживањима и критички приступа различитим 

изворима, користи стручну литературу, податке добијене путем интернета и медија, служи 

се ИКТ средствима у раду; 

– учествује у интеркултуралном дијалогу, разумевајући утицај религија на обликовање 

људског друштва у прошлости и данас 

 

4.40. Методологија научног истраживања 

 

Циљ изборног програма Методологија научног истраживања је да ученик, упознавајући 

различите аспекте научног рада, развија интересовање за научна истраживања и 

осетљивост за контекст у коме се она одвијају, да гради позитиван став према науци, 

научницима и поштовању методологије и етичности. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:  

– аргументовано дискутује о значају научних истраживања;  

– разликује научно од ненаучног сазнања; 

– анализира научно истраживање са становишта циљева, врсте и кључних елемената; 

– препозна злоупотребу научних истраживања 

 

4.41. Савремена технологија 

 

Циљ изборног програма Савремене технологије јесте развијање знања и вештина ученика 

за ефикасно, креативно, безбедно и савесно коришћење савремених технологија у 

животном окружењу и окружењу за учење и рад и спремности за континуирано праћење 

развоја савремених технологија зарад даљег личног и професионалног развоја. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– поуздано, критички, безбедно и одговорно према себи и другима користи савремене 

технологије за решавање проблема; 

– изводи закључке о томе како савремене технологије функционишу и који су њихови 

трендови развоја у различитим сферама живота; 

– примени логички и алгоритамски начин размишљања у циљу решавања низа проблема у 

свакодневним ситуацијама;  

– истражи, анализира и критички процени резултате истраживања; 

– критички процени ефекте употребе савремених технологија на начин на који људи раде 

и живе, на њихов квалитет живота и утицај на животну средину и демонстрира критичко 

мишљења о етичким питањима технолошког развоја и одговарајућих апликација или 

технологија; 

– ради ефикасно са другима као члан тима, групе и заједнице и исказује спремност да 

учествује у акцијама чији је циљ унапређивање свог непосредног животног окружења 

коришћењем савремених технологија; 



– примени иновативне идеје у различитим пројектима уз помоћ савремених технологија 


