
Презиме и име ученика: ___________________________________________ 

Одељење: _____________                                                    

 

       Да би ученик имао прилику да обезбеди довољан број добрих оцена, може урадити рад који жели да 
приложи у свој портфолио. То може бити презентација једне лекције или области у графичком, 
текстуалном или електронском облику, упутство за рад у нечему у чему се ученик истиче а има везе са 
техником и технологијом, изради пано, модел (са урађеним путем од идеје ро реализације), и сл. По 
потреби рад се или фотографише или скенира. Ученик попуњава лист у којем образлаже зашто је изабрао 
баш тај рад. Комуникација са наставником се одвија путем електронске поште или лично. Ако ученик ради 
задатак у електронском (дигиталном) облику, свој рад треба послати на мејл наставника до назначеног 
датума за предају задатка. Уколико се ученик разболи, или буде спречен да преда задатак на утврђено 
време, у обавези је да наставника ОДМАХ обавести о томе путем мејла. 

 

ЦИЉЕВИ ЗАДАТАКА 

- Стицање основног техничког и информатичког образовања и васпитања 
- Стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање ученика за 

њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу 
- Развој психо-моторних способности 
- Подстицање самосталности, истрајности, оригиналности и креативности у раду 
- Развој стваралачког и критичког мишљења 
- Стицање радне навике и оспособљавање се за сарадњу и тимски рад 
- Комуникација на језику технике (техничка терминологија, цртеж) 
- Препознавање елемената (компоненти) из области информатике, машинства и енергетике, и 

њихово склапање у једноставније функционалне целине (графички и кроз моделе, макете или 
предмете) 

- Разумевање технолошких процеса и производа различитих технологија 
- Препознавање природних ресурса и њихова ограниченост у коришћењу 
- Познавање мера заштите и потребе за обновом и унапређењем животног окружења 
- Изражавање и образлагање свог мишљења и дискутовање са другима, 
- Развој мотивације за учење и заинтересованости за предметне садржаје, 

као и упознавање са техничко-технолошки развијеним окружењем 
- Развој техничког мишљења, техничке културе, радне вештине и културе рада 
- Оспособљавање да се решавају проблеми и задаци у новим и непознатим ситуацијама 
- Развој и подстицање свести о очувању животне средине 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 

1. Покажи креативност и оригиналност
2. Опиши појмове као да ће твој рад читати неко ко ништа не зна о техници и технологији
3. Користи техничку терминологију
4. Провери да ли су подаци које наводиш тачни и из којих извора су добијени
5. Користи најмање три (3) различита извора информација и навести који су
6. Користи текст, цртеже, дијаграме, шеме, моделе, линкове на интернету, кратке провере знања
7. Провери да ли су твоје реченице читко написане и да ли имају смисла
8. Покажи да разумеш градиво дајући примере из свакодневног живота
9. Покушај да оно о чему пишеш саопштиш на више начина
10. Сагледај проблем из више углова
11. Истакни поенту
12. Нека ти рад буде читљив, јасан
13. Рад мора бити написан на ћирилици (стране речи и скраћенице не писати на ћирилици)
14. Ако се задатак ради у групи, сваки члан групе мора јасно истаћи који део задатка је радио/ла
15. Наставник ће ти поставити пет (5) питања из рада којег урадиш и предаш
16. Преписивање појединих делова или подметање туђег рада као свог умањује оцену

Задатак  Датум предаје задатка  Оцена 

 Од идеје до реализације 16. фебруар 2020.  _____________ 

Рециклажа металних отпадака 2. март 2020.  _____________ 

__________________________  ________________________  _____________ 

__________________________  ________________________  _____________ 

__________________________  ________________________  _____________ 

__________________________  ________________________  _____________ 

__________________________  ________________________  _____________ 

__________________________  ________________________  _____________ 

__________________________  ________________________  _____________ 

__________________________  ________________________  _____________ 



Зашто бирам овај рад? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Добре стране мог рада су 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Слабе стране мог рада су 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Требало би да 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Научио/ла сам 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Могу да 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Надарен/а сам за 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Нисам успео/ла да 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Не разумем 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Тешко ми је да 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



Циљеви за следећи период су 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

На крају квартала ученик попуњава следећи лист 

 

Најбоље умем 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Не умем најбоље, а волео/ла бих да умем и знам 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Шта је потребно да бих да урадим да бих научио/ла оно што не умем 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Активности на часу у којима радо учествујем су 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 


