
Наставни предмет: Култура религије 

- Информација о измјенама у оквиру наставног програма за први 

разред средњих стручних школа 

 

У складу са Акционим планом за провођење реформских процеса у Републици Српској 

Стручни тим за основно васпитање и образовање и средње образовање и вапитање за 

наставне предмете: демократија и људска права, социологија, филозофија, етика, 

култура религија, психологија и рад у васпитно-одјељенској заједници реализовао је 

низ активности које су претходиле коначној изради Наставног програма за наставни 

предмет Култура религије за први разред средњих стручних школа. 

Стручни тим је анализирао постојеће модуле, руководећи се личним искуствима у 

непосредној реализацији програма и специфичностима предмета те je на основу тога 

дефинисао смјер у којем промјене у модулима требају да иду. 

Одабране теме унесене су у нови образац модула, који је од чланова Стручног тима 

захтијевао прецизније дефинисање очекиваних исхода учења који су у новом обрасцу 

подијељени на знања, вјештине и личне компетенције.  

Приликом дефинисана исхода учења, конкретније знања, вјештина и личних 

компетенција, изузетна пажња је посвећена усклађивању са специфичностима развоја 

ученика у овом раздобљу. 

У оквиру Наставног програма извршене су сљедеће измјене: 

 

 Исходи учења су редефинисани за све наставне теме /прилагођени 

новом обрасцу (знања, вјештине, личне компетенције).  

 Настава тема: Култура и религија  

Из посљедње теме, у старом Наставном програму, пренесена је наставна 

јединица Обичаји у ову тему. Стручни тим је сматрамо да је боље да се 

налази у првој наставној теми која у самом уводу објашњава цјелокупан 

контекст културе.  

       Замијењен је редослијед наставних јединица: Религија и други облици 

духовне свијести и Појам, настанак и развој религије јер је Стручни 

тим сматрао да се ученици прво требају  упознати са свим облицима 

духовне свијести, а након тога изучавати о самој религији као о једном 

од наведених облика.   

 Замијењен је редослијед друге (Мит и митологија) и треће теме 

(Првобитни облици религиозности).  

 Настава тема:  Мит и митологија 

У оквиру ове теме уведена је јединица Словенска митологија јер је Тим 

сматрао да је важно да се ученици, поред грчко-римске и јеврејско-

хришћанске митологије, позабаве митологијом која је блиска народима 

који живе на овим просторима.   
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