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Поштовани,  
 
Педагошко друштво информатичара Србије поздравља позитивне промене дефинисане у 
Нацрту закона о основном образовању и васпитању. У циљу ширења информатичке 
писмености и подизању квалитета наставе, сматрамо да би било изузетно значајно да 
надлежне комисије размотре наш предлог: 

Предлог : 
У члану 24, Закона о основном образовању и васпитању, постојећи став 3 изменити тако да 
гласи: 
„Обавезни предмети у првом циклусу су и свет око нас, природа и друштво, а у другом 
циклусу су и историја, географија, физика, биологија, хемија, техничко образовање и 
информатикa и рачунарство.“  

Образложење: 
Овај предлог треба прихватити из следећих разлога: 

1. Информатичка писменост по свом значају у савременом друштву све је ближа значају 
класичне писмености. 

2. Информатичке технологије постају пресудан фактор за потенцијал једне земље као и 
велика извозна шанса. 

3. Државе у окружењу пратећи модерне трендове образовања, припремају се да уведу 
предмет „информатика и рачунарство“ као обавезан  предмет који би постојао од првог 
разреда основне школе, почев од школске 2012/2013 године. 

4. Део информатичких садржаја који се изучава у оквиру обавезног предмета техничко и 
информатичко образовање, не омогућава стицање основне информатичке писмености 
што је предвиђено чланом 22,  став 4 (Исходи). 

5. По садашњем наставном плану и програму, предмет „техничко и информатичко 
образовање“  реализоваће се тако што ће ученици три недеље бити у кабинету технике 
а тек сваке четврте недеље ће бити у кабинету информатике.  Тиме нису испуњени 
основни дидактички  принципи: 

• трајност усвојеног знања, 
• постепеност и систематичност. 

6. Изборни предмет основи информатике и рачунарства у многим школама се и не нуди, 
тако да је ученицима ускраћено стицање основне информатичке писмености, која им је 
неопходна у даљем школовању. 

7. Неоспорна је чињеница да се разликује методика извођења наставних садржаја у 
кабинету за техничко и у кабинету информатике.  

8. На основношколском узрасту информатичке компетенције углавном се односе на 
употребу разноврсног софтвера, медијску писменост, умеће комуникације, а не на 
технички део рачунарства. 

9. Методички је неисправно да две потпуно различите компетенције, као што су техничка 
и информатичка, у процесу оцењивања буду вредноване једном збирном оценом. 
Погрешна је и сама полазна основа да тако различите компетенције буду обухваћене у 
оквиру једног предмета. 
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Из наведених разлога неопходно је раздвојити предмет „техничко и информатичко 
образовање“ на два независна предмета. Овим раздвајањем, обезбедили би се основни 
дидактички принципи  континуираности и научности:  

• садржај се излаже поступно од познатог ка непознатом, од простог ка сложеном, од 
представа ка појмовима и од знања до вештина и компетенција 

• садржај се излаже систематично, правилом „следеће се ослања на претходно“, настава 
представља ланац повезаних корака од којих сваки допуњује претходни са разумном 
дозом новог знања 

Наведени предлози, сматрамо, потпуно су компатибилни са претпостављеним циљевима и 
исходима, наведеним у нацрту закона: 

• члану 21, став 1 (Циљеви основног образовања и васпитања) 
„стицање и развијање кључних  знања, способности, вештина и навика у области 
језичке, математичке, научне, уметничке, здравствене, еколошке и 
информатичке компетенције неопходне за живот у савременом друштву, 
наставак даљег школовања“ 

• члану 22, став 4 (Исходи)  
„бити информатички писмен и способан да ефикасно користи информационе 
технологије“ 

 
На крају, желимо да истакнемо да су предлози Педагошког друштва информатичара Србије 
резултат озбиљне стручне расправе наших чланова и сарадника, наших колега са 
дугогодишњим искуством у педагошком раду. 

Педагошко друштво информатичара Србије већ дуже време организује разна истраживања, 
трибине, округле столове, уводи и промовише нова такмичења ученика основних и средњих 
школа, промовише и имлементира у пракси системе за електронско учење. Сваку активност 
користимо за анализу доступних статистичких података које користимо као основу за 
конструктивна решења и предлоге, а све у циљу подизања квалитета наставе и 
мотивисаности ученика. 

Молимо Вас да ово схватите као позив за будућу сарадњу. Разумемо коплексне проблеме са 
којима се суочавате у процесу реформе школства.  У свакој даљој активности коју планирате 
у нама можете рачунати као на озбиљног, добронамерног, партнера. 
 
Детаљније образложење овог предлога постављено је на: 

• http://www.pdis.org.rs/pdis/index.php?option=com_content&view=article&id=463:saa-popovi-dsikusija-o-nacrtu-
zakona&catid=2:vestin&Itemid=2 

 
 
Унапред хвала, 
У Нишу, 18.11.2011. године        Драган Илић, 

 
Председник ПДИС 

 


