
 

 

Информација за наставнике српског језика, 

настави програми школска 2020/2021. 

 

 

  
Рјешењем Министарства просвјете и културе РС број 07.04/61-12-17/19 од 14.02.2020. године 

именовани су чланови Стручног тима за основно васпитање и образовање и средње образовање 

и васпитање за наставни предмет Српски језик који су радили на измјенама програма овог 

предмета. Потреба за измјенама је проузрокована и чињеницом да ученици средњих стручних 

школа показују све нижи ниво познавања правописних норми, а све теже је управљање 

емоцијама, комуникација, изградња односа, друштвена одговорност и критичко мишљење.  

Важно је имати на уму да су читање књижевних дјела и њихова анализа готово савршени за 

постизање свега наведеног, те је стога Стручни тим водио рачуна о приједлогу књижевних 

дјела као важном полазишту за достизање ових циљева. 

Даље, модули као заокружена цјелина учења су преименовани у :Модул Језик, Модул Увод у 

књижевност и Модул Језичка култура са намјером да се помогне наставницима да предвиђене 

наставне садржаје и исходе учења што лакше достигну, те да се у одређеним цјелинама унесу 

садржаји који су исходима били предвиђени, али су модернизациојм модула из 2014.године 

испуштени. Иновирању програма, наставе и учења српског језика у првом разреду за средње 

стручне школе приступило се системски, кроз увезивање његовог цјелокупног поучавања и 

учења са намјером да се ради на функционалном описмењавању ученика. 

 

 У односу на претходни програм направљене су одређене измјене, а посебна пажња је 

посвећена дефинисању подручја које подразумијева стечена знања, вјештине и личне 

компетенције. Стручни тим је инсистирао на конкретним и јасним формулацијама, а при том се 

водило рачуна о свим аспектима развоја ученика.  

Подстицање развијања компетенција важних за живот у 21. вијеку, посебно управљање 

емоцијама, комуникација, изградња односа, друштвена одговорност и критичко мишљење 

постиже се читањем и анализом књижевних дјела и водећи се овим Стручни тим је понудио 

шири списак текстова између којих би наставници бирали оне које би користили за постизање 

исхода учења. 

 

 

 

 С  поштовањем,         

                                                                                              Инспектори- просвјетни савјетници 

 

                                                                                                                   Силва Добраш 

        

                                                                                                                    Раде Лаловић 

                   

 

    

 
                                                                            


