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ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

Пројектни задаци треба да представљају искуствено блиске
проблеме за чије се решавање користи једна или више хијерархија класа. Прецизирати термин за приказ идејног решења пре него
што тим приступи практичном раду. Прецизирати и термин за
презентацију коначног решења. Континуирано пратити на часовима рад ученика. Упутити ученика на даља истраживања додатних
тема како у програмском језику тако и у области алгоритама.
Препоручују се следећи кораци у оквиру израде пројекта:
– Што прецизнија спецификација задатка: опис функционалности, интерфејс према кориснику (шта корисник може да ради,
шта се приказује) – за опис може да се користи поређење са познатим програмима;
– У спецификацију може да уђе и листа могућих проширења,
која не морају да буду урађена, али је пожељно да су предвиђена
(ако утичу на дизајн);
– Класе које ће да постоје у програму, за сваку класу размислити шта осталим класама треба од ње. На основу ових предвиђених захтева се постављају интерфејси класа;
– Имплементације планираних класа;
– Тестирање сваког дела функционалности током имплементације, отклањање грешака (пожељни су тест модули);
– Спајање свих делова у целину, тестирање апликације кроз
сценарија употребе (систематично испробавање функционалности
апликације).
Дати редослед корака треба схватити као начин рада у идеалном случају. Мање одступања од наведених корака обично значи и
мање проблема, али нормално је да се нпр. интерфејс неке класе и
преправи током имплементације других класа које је користе, или
да се неки делови програма тестирају само кроз коришћење целе
апликације (без посебног тест модула).
За пројектни рад понудити неколико могућих начина реализације, тако да ученици у договору са наставником бирају начин
рада (наставник одобрава и пројекат и начин рада):
– Ученици који нису довољно сигурни да би могли самостално да ураде пројекат, могу цео пројекат да раде у пару;
– Сваки ђак ради свој пројекат, а на почетку у паровима или
мањим групама дискутују све пројекте те групе, помажу једни
другима око дизајна/плана (које класе ће имати и са којим функционалностима, како те класе сарађују итд.);
– Ученик самостално ради цео пројекат;
– За пројекат који је нешто већи по обиму или комплекснији
по структури, ученици могу да се организују у парове или мање
тимове, да у оквиру пара или тима договоре дизајн, поделе посао
уз прецизирање интерфејса, затим свако независно имплементира
и тестира одређене класе, а на крају повежу делове и тестирају рад
целе апликације.
У сваком начину организовања ученика потребно је да наставник верификује поједине фазе израде пројекта (опис задатка,
дизајн класа), односно да да сугестије или коментаре. Уколико
ученици раде у тимовима посветити пажњу изазовима тимског
рада, охрабрити изражавање ставова и упутити како се врши подела улога и решавају могући проблеми.
III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У процесу вредновања потребно је континуирано пратити
рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. Прикупљање информација из
различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу,
учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и
напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне
информације. Важно је и ученике оспособљавати и охрабривати
да процењују сопствени напредак у учењу.
У процесу праћења и вредновања значајну улогу имају домаћи задаци. Редовно задавање домаћих задатака (уз обавезну повре-
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мену проверу од стране наставника), помаже наставнику да стекне
бољи увид у степен остварености исхода кроз анализу задатака
које ученици нису умели да реше. Важно је и мотивисати ученике који редовно раде домаће задатке тако што ће њихов рад бити
оцењен.
Вредновање активности у оквиру тимског рада се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи објашњење елемената урађеног рада и мишљење о сопственом раду унутар тима.
Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље
на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се
уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да
предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и
вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења
и бирати погодне стратегије учења.
Препоручено је да коначна оцена за сваког ученика буде добијена комбиновањем различитих начина оцењивања:
– активност на часу, учествовање у разговору и дискусији;
– редовна израда домаћих задатака;
– тестови – провера знања;
– пројектни рад, и појединачни и тимски.
Комбиновање различитих начина оцењивања помаже да се
сагледају слабе и јаке стране сваког ученика. Приликом сваког
вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат
и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да
промени део своје наставне праксе.
БАЗЕ ПОДАТАКА
Циљ учења База података је стицање основних знања о техникама пројектовања база података као одговора на пословну
потребу за информационим системима. Усвајањем концепата из
области база података, ученик развија способност да програмира
и користи упите за добијање тражених информација из база, прављење извештаја и дистрибуцију података.
ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Учењем наставног предмета Базе података ученик је оспособљен да примени стечена знања и вештине из области информационо-комуникационих технологија ради испуњавања постављених
циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и
будућем раду. Развио је способност апстрактног и критичног мишљења уз помоћ информационо-комуникационих технологија.
Развио је дигиталну писменост и позитивне ставове према рачунарским наукама.
СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Специфичне предметне компетенције представљају опис
специфичних способности ученика које му омогућавају да развије општу предметну компетенцију. Подразумевају способност
за одговорно коришћење информационо-комуникационих технологија уз препознавање потенцијалних ризика и опасности. Специфичне компетенције обухватају способност ученика да упозна
концепт база података, њихову организацију, коришћење упита за
добијање тражених информација из база, прављење извештаја и
дистрибуцију података. Оне подразумевају и овладавање вештином и техникама пројектовања база података као одговора на пословну потребу за информационим системима. Специфичне предметне компетенције обухватају способност ефикасног коришћења
програмирања и рада са базама података за решавање различитих
проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу.
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Трећи

Недељни фонд часова

1 час теорије + 1 час вежби

Годишњи фонд часова

37 часова теорије + 37 часова вежби
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ТЕМА
и кључни појмови садржаја програма
ПРОЈЕКТОВАЊЕ БАЗА ПОДАТАКА
– објасни предности релационих база података у односу на друге начине чувања
Подаци и потреба за базама података. Релациона база података.
података;
Логички модел и дијаграм ентитета и веза (ЕРД – скраћено од енг. Entity-Relationship
– објасни начин организације података у релационој бази података;
Diagram) као пројекат за креирање базе података.
– наброји елементе од којих се састоји дијаграм ентитета и веза;
Ентитети, атрибути, везе. Ентитет и његове инстанце.
– наброји примере ентитета и њихових инстанци;
Нормализација модела.
– наброји примере ентитета и њихових атрибута;
– објасни кардиналност и опционалност везе;
РЕЛАЦИОНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА
– наброји и објасни различите врсте веза;
Припрема за израду релационе базе на основу логичког модела.
– опише технике пројектовања база података;
Табела. Примарни кључ, страни кључ и друга ограничења.
– препозна потребне ентитете, атрибуте и везе за дати проблем;
УПИТНИ ЈЕЗИК SQL
– примени технике пројектовања и креира дијаграм ентитета и веза за базу података
Упитни језик SQL за рад са релационом базом података.
за дати проблем;
– примени правила нормализације у процесу ефикасног организовања базе података; Упит SELECT са многобројним могућностима.
Наредбе језика SQL за креирање табела и погледа.
– опише како се подаци чувају у табелама у релационој бази података;
Наредбе језика SQL за унос, измену и брисање података (INSERT, UPDATE и
– опише делове табеле (ћелија, колона и ред);
DELETE).
– наброји врсте кључева;
– прикаже како се модели података конвертују у релациони модел, односно релациону Трансакције.
Администрација базе и вишекориснички рад.
базу података;
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
– кратко опише како су подаци који се чувају у различитим табелама повезани
Фазе пројектног задатка од израде плана до представљања решења.
употребом примарног и страног кључа;
Израда пројектног задатка.
– опише концепт упитног језика SQL за рад са релационим базама података;
Вредновање резултата пројектног задатка.
– наброји типове података;
– наброји и објасни основне команде упитног језика SQL;
ТЕОРИЈА ОБЛИКОВАЊА БАЗА ПОДАТАКА *
– креира табеле;
Дефиниција релацијског модела података као формалног система: појединачан
– изводи операције уношења, измене и брисања података у табелама;
податак, атрибут, домен, релацијска шема, n-торка, релација, примарни кључ,
– издвоји податке из једне табеле креиране базе података употребом упита SELECT;
релацијска алгебра.
– издвоји податке из две или више повезаних табела креиране базе података
Конвенција писања објеката.
употребом упита SELECT;
Теорија функцијских зависности: аномалије одржавања база података.
– изврши основне анализе и обраду података употребом различитих могућности
Дефиниција, Армстронгове аксиоме, затварачи скупа функцијских зависности,
упита SELECT;
затварачи скупа атрибута, нормалне форме и нормализација декомпозицијом.
– филтрира податке по задатом критеријуму употребом различитих могућности упита
SELECT;
* Ова тема је опциона и може се реализовати у зависности од интересовања ученика
– сортира податке по задатом критеријуму приликом употребе упита SELECT;
и расподеле осталих часова.
– употреби различите функције приликом писања упита SELECT;
– напише подупит у оквиру упита SELECT;
– кратко опише значај и смисао трансакција;
– кратко опише значај и могућности вишекорисничког рада у бази података;
– тимски и уз помоћ наставника дефинише проблем за чије решење се користи база
података;
– тимски развије и прикаже идејно решење проблема;
– тимски развије план рада и начин праћења успешности реализације плана;
– креира дијаграм ентитета и веза (ЕРД) за базу података за дефинисан проблем;
– креира, уређује и структурира садржаје током рада на пројекту;
– напише документацију;
– креира презентацију и презентује решење пројектног рада;
– вреднује своју улогу при изради пројектног задатка и активности за које је био
задужен;
– опише релациони модел података од атрибута, домена, релацијске шеме, релације;
– објасни улогу релационе алгебре и релационог рачуна;
– употреби операције релационе алгебре у конкретним примерима;
– демонстрира примену нормалне форме и нормализације декомпозицијом.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Теоријски часови се изводе са целим одељењем. Препорука
је да то буде у рачунарском кабинету и да ученик и током теоријских часова има активну улогу. Настава вежби се изводи са половином одељења у рачунарском кабинету, у групама не већим од 12
ученика.
I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом
треба разложити на мање и на основу њих планирати активности
за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се
тежи током једне школске године.
При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће
искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да
ученици самостално откривају математичке правилности и изво-

де закључке. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге
изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака.
На часовима треба комбиновати различите методе и облике
рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса,
подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе,
дискусије, дебате и др., како би ученици били што више ангажованом током наставе. Комбиновати на часовима различите облике
рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и
заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом
када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусију уводи ученике у нове области. Избор метода и облика рада,
као и планирање активности ученика ускладити са наставним садржајем који треба реализовати на часу и предвиђеним исхода, али
и са специфичностима одељења и индивидуалних карактеристикама ученика. Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама
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узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Предложени редослед
тема није обавезујући за наставнике, већ само представља један
од могућих модела, који наставник може прилагодити у складу са
изабраним програмским језиком и методолошким опредељењем.
Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама.
– Пројектовање база података (25 часова)
– Релационе базе података (4 часа)
– Упитни језик SQL (30 часова)
– Пројектни задатак (15 часова)
– Теорија обликовања база података (у зависности од интересовања ученика)
НАПОМЕНА: Предвиђена су два двочасовна писмена задатка са исправком (6 часова)
II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Ученици треба да се упознају са потребом креирања база података и са примерима база података које виђају свакодневно. Дефинисати појам релационе базе података и систем за управљање
базама података. Програм реализовати кроз што више практичног
рада и примера. Важно је да ученици виде примере из живота у
којима се ради са великим количинама података (нпр. библиотека,
видеотека, продавница, банка, пошта, школа, спортски клуб...), и
да кроз практичан рад прођу све од пословног захтева до креирања конкретне базе података.
У оквиру тема Пројектовање база података и Релационе
базе података потребно је:
– Објаснити ученицима предности релационих база података
у односу на друге начине чувања података, као и начин организације података у релационој бази података.
– Објаснити ученицима важност фазе израде модела базе података чији је резултат дијаграм ентитета и веза (ЕРД – скраћено
од енг. Entity-Relationship Diagram). Упознати ученике за изабраном нотацијом. Нагласити како се води рачуна о интегритету базе
у фази пројектовања.
– Дефинисати ентитет и атрибуте, и везе између ентитета.
Објаснити како добијамо ентитет на основу посматрања инстанци
и разјаснити однос ентитет-инстанца. Објаснити кардиналност и
опционалност везе и различите типове веза према кардиналности
(1:1, 1:М, М:М). Посебну пажњу посветити вези М:М и новом ентитету који се уводи уместо ње. Увести појам примарног идентификатора (кандидат за примарни кључ).
– Приказати примере модела којима се решавају потребе за
базом података у разним пословањима (нпр. библиотека, видеотека, продавница, банка, пошта, школа, спортски клуб...).
– Увежбати са ученицима технике пројектовања база података,
препознавање потребних ентитета, атрибута и веза за дати проблем.
– Оспособити ученике да примене технике пројектовања и
креирају дијаграм ентитета и веза за базу података за дати проблем.
– Објаснити кроз примере нормализацију и правила прве,
друге и треће нормалне форме.
– Оспособити ученике да примене правила нормализације у
процесу ефикасног организовања базе података.
– Описати релациони модел података од атрибута, домена,
релацијске шеме, релације. Објаснити шта је интегритет релационог модела података. Дефинисати општа правила интегритета
(правила за примарни кључ, страни кључ)
– Приказати како се модели података конвертују у релациони модел, односно релациону базу података. Објаснити промену
терминологије (ентитет-табела, атрибут-колона, инстанца-ред,
примарни идентификатор-примарни кључ, веза-страни кључ). Посебно објаснити како су подаци у различитим табелама повезани
помоћу вредности страних кључева и примарних кључева, као и
табелу која у релационој бази одговара вези М:М.
У оквиру теме Упитни језик SQL потребно је:
– Упознати ученике са основама програмирања у језику SQL.
Истаћи важност упита SELECT којим претражујемо базе података
и којим добијамо тражене и корисне информације. Описати селекцију, пројекцију и спајање табела.
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– Упознати ученике са наредбама за креирање објеката. Посебну пажњу посветити наредби CREATE TABLE и различитим
типовима података. Објаснити примарни и страни кључ, као и
друга често коришћена ограничења (NOT NULL и UNIQUE KEY).
Упознати ученике са другим објектима у бази (секвенце, индекси,
процедуре, функције, тригери). Објаснити важност креирања погледа VIEW и дати примере.
– Објаснити и провежбати наредбе за рад са подацима: унос
података у базу, брисање и измена (INSERT, DELETE и UPDATE).
– Детаљно објаснити и провежбати кроз највећи број часова
упит SELECT којим се добијају информације из података који се
чувају у бази. Кроз примере и практичан рад упознати ученике са:
– пројекцијом и селекцијом као основним функционалностима упита SELECT;
– издвајањем података из једне табеле;
– издвајањем података из две или више повезаних табела;
– различитим начинима спајања табела (INNER JOIN,
OUTER JOIN, CROSS JOIN, NATURAL JOIN, JOIN ON, JOIN
USING);
– различитим основним анализама и обрадама података употребом оператора;
– филтрирањем података по задатим критеријумима;
– поступањем са празним пољима, тј. пољима која садрже
NULL,
– сортирањем податке по задатим критеријумима;
– употребoм различитих функција за рад са бројевима, текстом и датумима;
– употребoм различитих групних функција (COUNT, MIN,
MAX, AVG) са и без GROUP BY и HAVING;
– писањем подупита.
– Истаћи важност администрације базе података: корисници,
додељивање и одузимање права корисницима, роле. Описати значај и смисао трансакција.
Тема Пројектни задатак је посвећена пројектном раду ученика.
Први део пројектног задатка подразумева да тимови ученика
изаберу неко пословање (нпр. спортски клуб, туристичка агенција,
рентакар компанија, сервис рачунара, банка, продавница, изложба
паса, ветеринарска ординација, и слично) и да креирају дијаграм
ентитета и веза (ЕРД) са пратећом документацијом и презентацијом. Први део пројектног задатка може да буде или полазна основа
за завршни пројектни задатак, или да се посматра као пројектни
задатак мањег обима који служи за увежбавање и припрему за завршни пројекат. Наставник доноси одлуку о самом току и реализацији пројектних радова.
На пример, тим ученика може у првом делу пројектног рада
да уради дијаграм ентитета и веза за базу података туристичке
агенције, а исти тим може да реализује касније комплетан пројектни задатак од модела до креирања базе података за рентакар компанију.
Друга могућност је да се пројектни задатак уради у два корака. На пример, тим изабере пословање за које ће креирати базу
података. У првом делу пројектног задатка креира дијаграм ентитета и веза, а касније на основу истог модела креира базу података
и пратећу документацију.
Први део пројектног рада може да се уради на крају теме
Пројектовање база података, а други део на крају теме Упитни језик SQL. Пројектни рад може да се комплетно остави за часове
након што се комплетно заврше теме Пројектовање база података, Релационе базе података и Упитни језик SQL. Пројектни рад са
ученицима је могуће реализовати и кроз више мањих корака током
целе школске године пратећи теме које се обрађују на часовима.
После обраде неке целине, могуће је кроз неколико часова одрадити део пројектног рада. Наставник процењује који су то тренуци и
колико су велики појединачни кораци приликом пројектног рада.
Значајно је и да током рада тим развије и прикаже идејно решење проблема, као и да развије план рада и начин праћења успешности реализације плана.
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Ученици презентују коначне урађене пројекте и кроз дискусију и критички однос их анализирају и вреднују по задатим критеријумима. Сваки ученик појединачно вреднује своју улогу при
изради пројектног задатка и активности за које је био задужен.
Без обзира на који начин се реализује дата тема, потребно је
осмислити што више разноврсних сценарија, тј. детаљних описа
пословања, на којима би ученици радили. Следе два примера који
се могу користити за пројектне задатке. Опис захтева за први и
други део пројекта су исти за оба сценарија.
Први део пројекта: На основу сценарија, креирати дијаграм
ентитета и веза, који садржи све eнтитете, атрибуте и именоване
везе. Дијаграм ентитета и веза мора да задовољава правила нормализације и да не садржи ниједну више према више везу. Поред
дијаграма, направити пропратну документацију у виду PowerPoint
презентације која ће садржати опис проблема, решење проблема,
као и кључне везе између ентитета. Важно је издвојити три везе
између ентитета које ћете детаљно објаснити. Усмена тимска презентација пројекта траје максимално 5 минута.
Други део пројекта: Превести креирани дијаграм у релациони модел, креирањем одговарајућих табела. Коришћењем наредбе
CREATE TABLE потребно је креирати све табеле дате базе. Сваку
креирану табелу попунити са 10 редова. Коришћењем одговарајућих упита, проверити тачност креиране базе података.
Сценарио 1. Потребно је креирати базу података у којој ћемо
да водимо евиденцију о изложбама паса које се одржавају у Србији. За сваку изложбу потребно је знати датум и место одржавања.
На изложбама пси се такмиче у категоријама. Један пас се може
такмичити у више категорија и у једној категорији се може такмичити више паса. Приликом такмичења пси остварују резултате.
У једној категорији пас може остварити само један резултат, али
може остварити више резултата у различитим категоријама. За
сваког пса потребно је знати име, тежину и када је оштењен. Пас
припада само једној раси, а у оквиру једне расе може да се такмичи више паса. Такође, за сваког пса је потребно чувати податке о
дужини длаке и боји. Поред резултата треба чувати додатна запажања о псу који је остварио одређени резултат. Пас може имати
само једног власника, а власник може имати више паса. За власника је потребно чувати поред података о имену и презимену, адресу
и матични број. За сваког пса потребно је чувати и пол.
Коришћењем одговарајућих упита, проверити тачност креиране базе података:
– Приказати листу назива свих паса тражене расе који су учествовали на изложби у јуну 2013. године сортирани по називу у
опадајући низ.
– Приказати списак свих изложби које су одржане од маја до
октобра 2015. године.
– Приказати укупан број паса тражене расе који је пријављен
и који су се такмичили на одабраној изложби.
– Приказати имена и презимена власника свих паса који су
освојили неку награду.
– Приказати све шифре изложби и градове у којима су се одржавале сортиране у растући абецедни низ.
– Приказати колико се паса такмичило у свакој категорији за
изложбе одржане у јуну и августу 2015 године.
– Приказати све власнике и псе који су се појављивали на
више од три изложбе у току године.
Сценарио 2. Потребно је креирати базу података у којој се
чувају подаци о туристичким аранжманима једне агенције. За туристички аранжман памте се датум поласка и повратка, укупна
цена аранжмана, порез на услуге и тип путовања. У оквиру аранжмана посећује се туристичка дестинација при чему више аранжмана могу бити за исту дестинацију. За дестинацију се чувају
назив места, држава у којој се дестинација налази и цена визе ако
је потребна за ту државу. Путници који путују преко туристичке
агенције називају се клијенти и о њима се чувају следећи подаци:
име клијента, презиме, адреса, град из којег долази клијент и број
телефона. Један путник може имати више различитих аранжмана.
Клијенти су на дестинацији смештени у хотелима. За сваки хотел
памти се назив хотела, адреса, телефон, град, држава и категорија
хотела. Клијент може више пута да борави у истом хотелу, у више
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различитих аранжмана. Клијенти у хотелима могу одседати у различитим собама. Због тога је потребно чувати податке о величини
и цени собе, а такође и у посебној табели тип собе. Хотел се може
резервисати на одређени број дана при чему се обрачунава укупна
цена боравка. Клијентима су понуђени и додатни обиласци да би
учинили аранжман атрактивнијим. За сваки обилазак памти се назив обиласка и цена.
Коришћењем одговарајућих упита, проверити тачност креиране базе података:
– Приказати називе хотела са три звездице из Енглеске и укупан број аранжмана за хотел „Асторија”, који су обављени у јуну
2015. године, сортиран по називу хотела у растући низ.
– Приказати све категорије хотела које се налазе у Грчкој,
сортиране у растући низ.
– Приказати све клијенте који су више од два пута у 2013.
години боравили у хотелу „Асторија”.
– Приказати клијенте који су имали више од четири аранжамана у периоду од 2013. до 2015. године.
– Приказати све типове соба, као и величину и цену соба у
хотелима који се налазе у Италији.
– Приказати клијенте који су одсели у хотелима са четири
звездице у периоду од маја до августа 2014. године.
– Приказати све податке о хотелу у коме су клијенти боравили дуже од 10 дана. Уједно приказати и имена клијента, датум
поласка и повратка, и укупну цену аранжмана.
У зависности од интересовања ученика и расподеле осталих
часова, могуће је са ученицима обрадити и тему Теорија обликовања база података:
– Дефиниција релацијског модела података као формалног
система: појединачан податак, атрибут, домен, релацијска шема,
n-торка, релација, примарни кључ, релацијска алгебра.
– Конвенција писања објеката.
– Теорија функцијских зависности: аномалије одржавања
база података.
– Дефиниција, Армстронгове аксиоме, затварачи скупа функцијских зависности, затварачи скупа атрибута, нормалне форме и
нормализација декомпозицијом.
III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У процесу вредновања потребно је континуирано пратити
рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. Прикупљање информација из
различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу,
учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и
напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне
информације. Важно је и ученике оспособљавати и охрабривати
да процењују сопствени напредак у учењу.
У процесу праћења и вредновања значајну улогу имају домаћи задаци. Редовно задавање домаћих задатака (уз обавезну повремену проверу од стране наставника), помаже наставнику да стекне
бољи увид у степен остварености исхода кроз анализу задатака које
ученици нису умели да реше. Важно је и мотивисати ученике који
редовно раде домаће задатке тако што ће њихов рад бити оцењен.
Вредновање активности у оквиру тимског рада се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи објашњење елемената урађеног рада и мишљење о сопственом раду унутар тима.
Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље
на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се
уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да
предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и
вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења
и бирати погодне стратегије учења.
Препоручено је да коначна оцена за сваког ученика буде добијена комбиновањем различитих начина оцењивања:
– активност на часу, учествовање у разговору и дискусији;
– редовна израда домаћих задатака;
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– тестови – провера знања;
– пројектни рад, и појединачни и тимски.
Комбиновање различитих начина оцењивања помаже да се
сагледају слабе и јаке стране сваког ученика. Приликом сваког
вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат
и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да
промени део своје наставне праксе.

ђење индивидуалног образовног плана. Наставник при планирању
свог рада у одељењу усклађује свој план са индивидуалним образовним планом ученика, укључујући мере и активности предвиђене индивидуалним образовним планом. Он се остварује доминатно у оквиру заједничких активности у одељењу а у складу са
потребама ученика, на основу одлуке тима за пружање додатне
подршке ученику, делом може да се остварује и ван одељења.
Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни саветник.

4. ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ
ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА
ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА

5. НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА

4.1. Индивидуални образовни план за социјално ускраћене
ученике и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
Индивидуални образовни план се припрема за ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, каснијег укључивања у школовање, недовољног познавања језика и других разлога потребна додатна образовна подршка.
Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања таквих ученика у редован образовно-васпитни
рад и њихово осамостаљивање у вршњачком колективу. За сваког
ученика појединачно, према његовим специфичним потребама
и могућностима, припрема се прилагођен начин образовања који
обухвата индивидуални образовни план, програм и начин рада
који садрже: 1) дневни распоред активности часова наставе у одељењу; 2) дневни распоред рада са лицем које пружа додатну подршку и учесталост те подршке; 3) циљеве образовно-васпитног
рада; 4) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде
за поједине или све предмете са образложењем за одступање; 5)
програм по предметима, у коме је прецизирано који садржаји се
обрађују у одељењу, а који у раду са додатном подршком; 6) индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода и
техника образовно-васпитног рада. Индивидуални образовни план
доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање. Тим за инклузивно образовање чине одељењски старешина и предметни наставници, стручни сарадник школе,
родитељ/старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак
ван школе, на предлог родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даје
сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана. Наставник при планирању свог рада у одељењу усклађује свој план
са индивидуалним образовним планом ученика. Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни саветник.
4.2. Индивидуални образовни план за ученике са изузетним
способностима
За ученике са изузетним способностима, школа обезбеђује
израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана којим се врши проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада. Индивидуални образовни план је посебан
акт, који има за циљ оптимални развој ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са прописаним циљевима и
принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба
ученика. Индивидуални образовни план укључује: 1) педагошки
профил ученика, у ком су описане његове јаке стране и потребе за
подршком; 2) план индивидуализованог начина рада, којим се предлажу одређени видови прилагођавања наставе (простора и услова,
метода рада, материјала и учила) специфичним потребама ученика
и 3) план активности, којим се предвиђени облици додатне подршке
операционализују у низ конкретних задатака и корака, и спецификује распоред, трајање, реализатори и исходи сваке активности.
Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум
на предлог тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученику. Тим за пружање додатне подршке
чине: наставник предметне наставе, стручни сарадник школе, родитељ/старатељ, а по потреби и стручњак ван школе, на предлог
родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даје сагласност за спрово-

5.1. Начин прилагођавања програма предмета од значаја за
националну мањину
У настави предмета од значаја за националну мањину (Историја, Музичка култура и Ликовна култура) изучавају се додатни садржаји који се односе на историјско и уметничко наслеђе одређене
мањине. Од наставника се очекује да, у оквирима дефинисаног
годишњег фонда часова, обраде и додатне садржаје, обезбеђујући остваривање циљa предмета, стандарда постигнућа ученика и
дефинисаних исхода. Да би се ово постигло, веома је важно планирати и реализовати наставу на тај начин да се садржаји из културно-историјске баштине једне мањине не посматрају и обрађују
изоловано, већ да се повезују и интегришу са осталим садржајима
програма користећи сваку прилику да се деси учење које ће код
ученика јачати њихов осећај припадности одређеној националној
мањини.
6. УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СЛОБОДНИХ
АКТИВНОСТИ
Ради јачања образовноваспитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања и правилног коришћења слободног времена, школа је дужна да реализује слободне
активности, које се спроводе кроз рад у секцијама и ваннаставним
активностима. Школа својим Школским програмом и Годишњим
планом рада дефинише различите активности у складу са својим
ресурсима и просторним могућностима.
Активности треба тако организовати да ученици имају што
више могућности за активно учешће, за креативно испољавање, за
интеракцију са другим ученицима, коришћење различитих извора
информација и савремених технологија. Резултате рада ученика у
оквиру слободних активности треба учинити видљивим јер се на
тај начин обезбеђује мотивација и задовољство учесника активности. Бројни су начини на који је могуће то остварити као што су:
организовање представа, изложби, базара, објављивање на сајту
школе, кроз смотре стваралаштва, спортске сусрете и друго.
ХОР И ОРКЕСТАР
Свака гимназија обавезна је да организује рад школског хора,
а поред тога паралелно може организовати и школски оркестар, у
оквиру обавезних ваннаставних активности. Рад и концертна активност хорова и оркестара значајна је зато што утиче на обликовање културнoг индeнтитeтa шкoлe, пoдршка је рaзвojу културнe
срeдинe зajeдницe, утиче на формирање будућe кoнцeртнe публикe
и на тај начин доприноси oчувaњу, прeнoшeњу и ширeњу музичког културнoг нaслeђa.
Због значаја ових ансамбала за ученике, школу и шире, мора
се водити рачуна да се у време одржавања проба не заказују друге
активности, односно часови се морају одржавати у континуитету и
бити део распореда часова школе.
Певање у хору или свирање у оркестру имају свој образовни
и васпитни циљ.
Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење
гласовних могућности и учвршћивање интонације, способност за
фино нијансирање и изражајно извођење, упознавање страних језика, литерарних текстова, домаћих и страних композитора, што
све води ка развијању естетских критеријума.

