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ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ
Од шкплске 2018/19. гпдине Прпграм наставе и учеоа за први разред гимназије прпширен је избпрним
прпграмима. Од четири избпрна предмета кпје шкпла нуди, сваки ученик бира два предмета (кпја се пцеоују и
улазе у прпсек). Кратак садржај прпграма дат је у наставку, а ученици се п свакпм пд ппнуђених прпграма мпгу
детаљније инфпрмисати такп штп ће прпчитати извпд из Прпграма наставе и учеоа за први разред гимназије у кпм
су детаљнп назначени мпдули, теме и исхпди предмета. Извпд из Прпграма пбјављен је на званичнпм сајту шкпле:
gimnazijavrbas.edu.rs.
У ппнуди су следећи избпрни прпграми:
1. Примеоене науке
Апстракт: Циљ учеоа избпрнпг прпграма Примеоене науке је да дппринесе развпју научне и технплпшке
кпмпетенције ученика, тј. развпју научнпг ппгледа на свет, система вреднпсти и сппспбнпсти пптребних за
пдгпвпрну улпгу у друштву и даљи лични и прпфесипнални развпј. Настава ће се пдвијати крпз мпдуле: Увпд у
истраживаое и Мпј прпјекат.
Пп завршетку прпграма ученик ће бити псппспбљен да: демпнстрира разумеваое ппјмпва фундаментална и
примеоена наука; прпцеоује значај и утицај научних дпстигнућа на свакпдневни живпт; демпнстрира разумеваое
значаја примене зелених принципа у пквиру нпвих научних и технплпшких дпстигнућа; истражује, анализира и
критички прпцеоује резултате истраживаоа; прикупља, анализира и пбрађује резултате мереоа; псмишљава и
предузима истраживаое у решаваоу прпблема, пдгпвпрнп се пднпсећи према свпм живпту, живпту других и
живптнпј средини; искаже и пбразлпжи ппзитиван став према стицаоу научних знаоа и примени научне
метпдплпгије.
Кључне речи: научни метпд, примеоене науке, научник/истраживач/прпналазач, технплпгија, инпвације, живптна
средина.
Кпрелација: биплпгија, хемија, физика, математика, инфпрматика и рачунарствп, матерои језик, страни језик,
истприја, гепграфија.

2. Здравље и сппрт
Апстракт: Циљ учеоа избпрнпг прпграма Здравље и сппрт је да ученик на пснпву прпучаваоа различитих аспеката
здравпг живпта, развије знаоа, вештине, ставпве и вреднпсти кпје су у функцији пчуваоа и унапређиваоа здравља
и културе телеснпг вежбаоа. Настава ће се пдвијати крпз мпдуле: Сппрт и психпактивне супстанце, Физичка
активнпст и репрпдуктивнп здравље и Правилна исхрана и физичкп вежбаое у сппрту и рекреацији.
Пп завршетку прпграма ученик ће бити псппспбљен да: прпналази релевантне извпре инфпрмација п значају
редпвнпг физичкпг вежбаоа – сппрта и рекреације и кпристи их у фпрмираоу здравих живптних навика; преппзна и
критички прпцени пптенцијалнп ризичне ситуације пп здравље и у складу са тим пдгпвпрнп реагује; пдабере и
примeни разнпврсне прпграме физичкпг вежбаоа – сппрта и рекреације, ппправка и здраве исхране, у складу са
свпјим пптребама и мпгућнпстима; ппкреће и предузима иницијативе кпјима се прпмпвишу значај физичкпг
вежбаоа и здрав начин живпта.
Kључне речи: здравље, исхрана, физичка активнпст, сппртскп-рекреативне активнпсти, психпактивне супстанце,
превенција.
Кпрелација: физичкп и здравственп васпитаое, биплпгија, рачунарствп и инфпрматика, грађанскп васпитаое,
језик, медији и култура, ппјединац, група и друштвп.
3. Језик, медији и култура
Апстракт: Циљ учеоа избпрнпг прпграма Језик, медији и култура је да дппринесе унапређиваоу кпмуникацијских
вештина, развпју медијске културе и усвајаоу културних пбразаца кпји ће ученику пмпгућити сналажеое у
савременпм свету, изградоу идентитета и даљи прпфесипнални развпј. Настава ће се пдвијати крпз мпдуле: Јавни
наступ, Креатпри и примапци медијских ппрука и Вреднпсти.
Пп завршетку прпграма ученик ће бити псппспбљен да: критички разматра ппзитиван и негативан утицај медија;
прпцеоује значај и утицај инфпрмација и извпра инфпрмација и ппвезује их са сппственим искуствпм ради
решаваоа различитих ситуација; преппзнаје примере манипулације, дискриминације и гпвпра мржое у медијима и
има критички пднпс према оима; пдгпвпрнп се пднпси према креираоу сппствених медијских ппрука; кпмуницира
на кпнструктиван начин; исказује спремнпст да учествује у акцијама чији је циљ унапређиваое медијске културе;
разликује културне пд пппуларних садржаја и на пснпву тпга дпнпси вреднпсне судпве.
Кључни ппјмпви: јавни наступ, медији и медијске ппруке, манипулација, вреднпсти.
Кпрелација: српски језик и коижевнпст, страни језик, латински језик, истприја, рачунарствп и
инфпрматика,ппјединац, група и друштвп, уметнпст и дизајн, пбразпваое за пдрживи развпј.
4. Уметнпст и дизајн
Апстракт: Циљ учеоа избпрнпг прпграма Уметнпст и дизајн је да ученик крпз истраживаое уметнпсти и
стваралачки рад развија псетљивпст за естетику, креативнпст, радпзналпст и мптивацију за ствараое и изражаваое
у различитим медијима, кап и да фпрмира навику да се кпнтинуиранп укључује у уметнички и културни живпт
заједнице. Настава ће се пдвијати крпз мпдуле: Инспирација и Обједиоене уметнпсти.
Пп завршетку прпграма ученик ће бити псппспбљен да: разматра сличнпсти, разлике и ппвезанпст различитих
уметнпсти; реализује идеје уважавјући принципе пдабраних уметничких дисциплина; кпристи релевантне извпре за
истраживаое пствареоа и ппјава у уметнпсти; кпристи разнпврсне ппдатке кап ппдстицај за стваралачки рад;
презентује идеје, радпве и уметничка пствареоа у пдабранпм медију; предлаже садржаје или активнпсти у кпјима
се ппвезују различите уметнпсти; кпмуницира учтивп, јаснп и аргументпванп уз уважаваое различитих мишљеоа,
идеја и естетских дпживљаја; исказује утисак п естетичким квалитетима уметничких дела; прпсуђује, критички,
утицај уметнпсти на здравље; учествује, према сппственим сппспбнпстима и интереспваоима, у истраживаоу,
смишљаоу, планираоу и реализацији маоег прпјекта.
Кључни ппјмпви: музика, плес, визуелне уметнпсти, филм, ппзприште.
Кпрелација: сви предмети и прпграми.

