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да поново промисли свој посао. Додајте ту и по-
требу да се одржи корак са променом наставних 
програма, новим технологијама и новим начини-
ма процене напретка ученика, и један већ захте-
ван посао постаје још сложенији. Акумулирање 
практичних искустава и њихова анализа, конти-
нуирано преиспитивање сопствене праксе и њено 
освећивање са аспекта теорије умногоме би до-
принело развоју методике рада наставника и уна-
предило рад професије. Евалуација рада настав-
ника готово и да не постоји.
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Сажетак
Примарни циљ овог рада је да пружи помоћ и подршку наставницима физичког васпитања у јачању компетенција за наставну 
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спорт у 52 основне школе, протоколом су посматрани школски програм као базични и полазни документ, глобални и оперативни 
планови рада. Циљ је био сагледавање степена у ком су наставници интегрисали и хармонизовали програмске садржаје, планирали 
остваривање образовних стандарда и профилисали минималне образовне захтеве у настави физичко васпитање – изабрани спорт.
На основу добијених резултата, може се закључити да у наставној пракси није заживело у пуној мери коришћење: школског 
програма, наставног плана и програма обавезног предмета физичко васпитање и обавезног изборног предмета физичко васпитање 
– изабрани спорт, кроз интеграцију и хармонизацију програмских садржаја. Односно, школски програм не садржи прописану 
понуду наставних, ваннаставних и ваншколских активности оба предмета. Не води се рачуна о садржаjној и временској 
усклађености, не уважавају се индивидуалне разлике ученика и стандарди постигнућа; не води се рачуна о хоризонталној и 
вертикалној корелацији; не планира се провера остварености прописаних образовних стандарда у настави физичког васпитања и 
не профилишу се минимални образовни захтеви у настави физичко васпитање – изабрани спорт. Такође, изостаје континуирано 
праћење и вредновање хоризонталне и вертикалне повезаности програмских садржаја, постигнућа и интересовања ученика.
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УВОД

Савремени образовни системи охрабрују 
наставнике да траже различите путеве поучавања, 
помажу им да креирају образовно окружење које 
подржава процес учења и лични развој ученика, 
а стандарди обезбеђују да сви ученици на крају 
одређеног образовног нивоа имају једнак квали-
тет знања. Наставник мора да иде у корак са но-
вим начинима учења, што значи да фокус неће 
бити на томе да се предаје већ на ономе шта је на-
учено и , подједнако важно, на који начин је нау-
чено. Та промена усмерења од наставника захтева 
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Потребно је у настави циљ уздићи изнад 
физичке ефикасности, како би ученици усвојили 
знања, ставове и одређене облике понашања. 
Знања о физичком вежбању и физичком васпитању 
чине појмови који се користе у физичком вежбању, 
знања о основним принципима вежбања и прави-
ла спортских игара и индивидуалних спортова, 
утицај физичког вежбања на личност, као и сми-
сао физичког васпитања. Вредновање физичког 
вежбања и физичког васпитања од стране учени-
ка чине уверења, ставови и вредности које уче-
ник поседује на крају основног образовања о фи-
зичком вежбању и физичком васпитању. Усвајање 
знања, ставова, и развоја сопствене моторике и 
психо-социјалне вештине ученицима треба да 
помогне приликом избора здравог стила живота. 
Наставник треба да подстиче и развој способно-
сти рада у тиму, развијање критичког мишљења, 
креативности као и усвајање одређених уверења, 
интересовања и самоактуализацију ученика у фи-
зичком вежбању. Изостављањем ових циљева 
гаси се васпитна улога наставе оба предмета. 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Једно од значајних питања методо-
лошке основе физичког васпитања је свакако 
планирање васпитно-образовног рада у целини, 
а најсложенији и за стручњаке најизазовнији део 
је несумњиво тематско планирање које се одно-
си на планирање дидактичко-методичких и тех-
ничких елемената једне програмске целине, фи-
зичко васпитање и физичко васпитање – изабрани 
спорт. Наставник, који улази у процес планирања 
и припремања свога рада у заједници са осталим 
колегама у школи, као део стручног већа за об-
ласт предмета, треба да има разјашњену слику 
низа докумената који следе један из другог, али и 
међусобних веза које је неопходно уочити да би 
се дошло до вишег нивоа квалитета.

Прво и најважније јесте доношење школ-
ског програма, као базичног и изворног докумен-
та из кога произлазе остали педагошки докумен-
ти у процесу планирања конкретног наставног 
и ваннаставног рада у школи. Школски програм 
представља својеврсну понуду школе корисници-
ма услуга, ученицима и њиховим родитељима, и 
јесте прилагођавање наставних програма и пла-

нова донетих на националном нивоу на услове 
рада у самој школи. Ово прилагођавање се односи 
на расположиве људске ресурсе, материјалне ре-
сурсе, наставна средства и све оно што омогућава 
богатију реализацију наставног процеса (или 
образовно-васпитног процеса). Садржај школ-
ског програма је свеобухватан и у њему се могу 
наћи и они сегменти, који се можда неће реали-
зовати, али стоје као могућност за реализацију 
(нпр. неки изборни програми, изабрани спорт, 
изборни језик и сл). Веома често школе у школ-
ски програм сврставају само оне изабране спор-
тове који су већ изабрани од стране ученика или 
допуњавају школски програм, после процеду-
ре избора, а често се дешава да стоје уопштени 
програми под насловом изабрани спорт, а да се 
не зна о ком изабраном спорту се ради. Дакле, у 
школском програму је неопходно да буду конкре-
тизоване све могућности реализације, а да ли ће 
до њих доћи јесте следећи корак у планирању. 
Предлог спортова које треба понудити ученицима 
и њиховим родитељима прописани су (Службени 
гласник РС – Просветни гласник, бр.6/09) и ово је 
прави и једини смер у реализацији. Иначе, школ-
ски програм јесте документ у коме се изражава 
аутономија и специфичност школе, заправо, раз-
личитост понуде изабраног спорта коју је могуће 
реализовати у конкретној школи.

Следећи обавезујући документи су пла-
нови рада: годишњи, по разредима и циклусима, 
план стручног већа, план ванчасовних и ваншкол-
ских активности и праћење њихове реализације, 
који су конкретизација онога што се нуди школ-
ским програмом. Општи глобални план рад сад-
ржи све организационе облике рада у часовној, 
ванчасовној и ваншколској организацији рада 
са оперативним елементима за конкретне усло-
ве и конкретну школу. План и програм ванчасов-
них и ваншколских активности, на предлог струч-
ног већа наставника физичког васпитања, усваја 
наставничко веће, као део годишњег плана рада 
школе (Службени гласник РС – Просветни глас-
ник, бр.6/09). Наставничко веће само потврђује ре-
зултат рада стручног већа и представља последњи 
корак у стручној верификацији планирања. Ови 
документи се усаглашавају и у оквиру педагош-
ког колегијума. 

 Свакако да начин операционализације, од-
носно врсте планова који се користе у школи, 
представља опет различитост стилова и присту-
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па рада од школе до школе, али и сагледавања на-
чина реализације образовне понуде из школског 
програма. Након овога, али и истовремено, неоп-
ходно је ове документе повезати са развојним пла-
ном школе, са оним елементима који се односе на 
реализацију конкретних наставних, ваннаставних 
и ваншколских активности. У настави физичког 
васпитања можемо говорити о реализацији актив-
ности: редовна настава оба предмета; коректив-
но - педагошки рад; курсни облици рада; спорт-
ске активности од значаја за друштвену среди-
ну; кросеви; такмичења - школска и друга спорт-
ска такмичења; зимовање; логоровање; слободне 
активности - секције. Посебно место заузимају 
активности које проистичу из примене Оквир-
ног акционог плана за превенцију насиља у обра-
зовно - васпитном систему, а то је обезбеђивање 
превентивне и заштитне улоге спорта и спорт-
ских активности ученика у функцији спречавања 
насиља. Реализацијом предвиђених активно-
сти у школи се подстиче изградња позитивних 
ставова и развијају социјалне вештине учени-
ка. Процес самовредновања рада школе, који се 
реализује праћењем седам кључних области, тре-
ба да буде тесно повезан са планирањем рада. По-
ред резултата самовредновања по кључним об-
ластима, у свако планирање је потребно унети и 
самовредновање у општем смислу (у најширем 
значењу), односно у смислу праћења активности 
и предузимања неопходних повратних мера ради 
корекције тока. У кључној области подршка уче-
ницима, подручје вредновања које је у значајној 
мери интегрисано у програмски садржај наставе 
физичког васпитања је праћење физичког, здрав-
ственог и емоционалног стања и социјалних по-
треба ученика. Наставник је у обавези да сачи-
ни за сваког ученика Радни картон и Формулар 
за обраду података за: стање физичких спо-
собности, реализацију програмских садржаја у 
часовној и ванчасовној организацији рада (Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник, бр.6/09). 

Након свега овога, наставник коначно пре-
лази на непосредно припремање рада, односно 
на припремање реализације планираног процеса, 
који се углавном одвија кроз реализацију наставе 
путем наставних часова, као основних целовитих 
јединица организације. Наставна припрема за час 
је последњи писани педагошки документ којим 
се конкретизује и индивидуализује предстојећи 
наставни рад и прилагођава условима: просто-

ру, времену, справама, реквизитима као и саста-
ву ученика. Зато, на неки начин писана припре-
ма за час би требало да се разликује од одељења 
до одељења и у реализацији истих наставних 
јединица, због различитих моторичких способно-
сти које имају ученице/и одељења. На овај начин 
се прилагођава методички приступ ученицима у 
правцу квалитетнијег развоја ученика.

Последњи корак јесте анализа резултата 
рада, спроведеног процеса, према важећим/до-
нетим програмима, плановима (на нивоу шко-
ле) и личним припремама и уградња у нови про-
цес планирања и припремања (у даљем тексту 
Садржајна и временска усклађеност).

Све ове документе обједињује јединствени 
годишњи план рада школе, у чијем се саста-
ву налазе поједини од ових докумената (осим 
школског програма, развојног плана школе). 
Он је такође радни документ у коме се налазе 
све информације о месту, начинима, циљевима, 
праћењу, корекцијама рада/процеса у самој шко-
ли, али и о носиоцима активности и одговорно-
сти.

Све ове документе неопходно је прове-
сти кроз процедуру давања мишљења у окви-
ру партиципације ученика - Ученички парла-
мент и родитеља - Савет родитеља и на коначно 
усвајање Школском одбору.

У школи постоји, поред стручних већа за 
област предмета, педагошког колегијума, настав-
ничког већа, актива за развојно планирање, тима 
за самовредновање и актив за развој школског 
програм, који је јако важан у домену усмеравања 
ка квалитетнијем раду и побољшавању процеса 
рада на нивоу читаве школе, кроз измене у школ-
ском програму, као једном од елемената инпута 
процеса, или целине процеса школе, холистички 
посматрано. 

Наставни план и програм обавезног 
изборног предмета физичко васпитање 
– изабрани спорт кроз интеграцију и 
хармонизацију програмских садржаја

Како наставни садржаји предмета физич-
ко васпитање – изабрани спорт нису прописани 
на националном нивоу, школа, односно струч-
но веће наставника физичког васпитања, за сва-
ки спорт који су уврстили у понуду, креирају 
програм/садржај у оквиру школског програ-
ма, водећи рачуна о прописаним циљевима, оп-
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штим и оперативним задацима предмета, као и 
о другим релевантним упутствима са национал-
ног нивоа. Знање, искуство и креативност на-
ставника су важна претпоставка за израду ква-
литетног програма овог предмета који треба да 
буде у функцији што квалитетнијег укупног фи-
зичког васпитања ученика. Веома важна ком-
понента је комуникација која се успоставља у 
заједничком раду на нивоу стручног већа и која 
мора да буде одраз поштовања личности и струч-
ности.Школски програм за физичко васпитање-
изабрани спорт је основа за планирање ове на-
ставе, на годишњем, месечном и недељном нивоу. 
Интеграција и хармонизација предмета физичко 
васпитање и физичко васпитање - изабрани спорт 
остварује се кроз прожимање и усклађивање на-
ставних садржаја оба предмета одговарајућим 
програмирањем и планирањем чиме они постају 
јединствен ресурс за остваривање циљева физич-
ког васпитања у основној школи, у најширем смис-
лу. Остваривање наставе два, у погледу садржаја, 
интегрисана и хармонизована предмета, допри-
носи временској усклађености, ефикаснијем и 
ефективнијем коришћењу доступних наставних 
средстава (справе, опрема и реквизити), примени 
разноврснијих метода, техника и облика рада ба-
зираних на индивидуалним разликама ученика и 
изради моторичких форми за проверу достигну-
тог. 

Интеграција и хармонизација програм-
ских садржаја физичког васпитања и физичког 
васпитања – изабрани спорт је основна претпо-
ставка за квалитетно остваривање циљева, зада-
така, општих и посебних оперативних задатака у 
оба предмета. 

Садржајна и временска усклађеност
Пример: изабрани спорт исти у сва 
четири разреда 
(рукомет, кошарка, одбојка)

Дистрибуција прописаног програм-
ског са др жаја у V разреду из предмета физич-
ко васпитање извршена је у три циклуса (Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник, бр.6/07), 
а одељење се изјаснило да жели рукомет као из-
абрани спорт (прва година учења). Наставник је 
пред стручним изазовом да план и програм рада 
за то одељење из оба предмета припреми тако да 
садржајно и временски синхронизује реализацију 
уз потпуну корелацију, хоризонталну и верти-

калну. Потребно је постићи пуну интеграцију и 
хармонизацију програмских садржаја у тренут-
ку паралелног реализовања прописаног циклу-
са из рукомета (обавезни програмски садражај 
из физичког васпитања реализује се у пролеће) 
и сачињеног програма из физичког васпитања 
– рукомет. Тренутак када се сустижу програм-
ски садржаји из физичког васпитања и физич-
ког васпитања – рукомет је 49. час физичког 
васпитања( први час циклуса рукомета) и 25. час 
физичког васпитања - рукомет. Од тог тренутка 
па до краја наставне године ученик има три часа 
рукомета недељно, односно по два часа рукоме-
та из физичког васпитања и један час из физичког 
васпитања - рукомет. Како је до овог сустизања 
реализовано 24 часа рукомета из обавезног из-
борног предмета, наставник треба да прописа-
ни програмски садржај из рукомета у обавезном 
предмету прилагоди тако да се оствари конти-
нуитет са већ обрађеним садржајима из рукоме-
та на претходно реализована 24 часа из физичког 
васпитања - рукомет. Наставник је у обавези да у 
току реализације укупно 60 часова рукомета то-
ком школске године, у петом разреду, континуира-
но и осмишљено прати, евидентира и процењује 
постигнућа ученика.

Уколико се исто одељење определи за ру-
комет као изабрани спорт у VI разреду, реали-
зовани план и програм из V разреда је подлога 
за сачињавање програма за VI разред (друга го-
дина учења) у фонду од 36 часова. Наставнико-
ва евиденција и процена постигнућа ученика из 
рукомета су елементи за ново планирање про-
грамског садражаја. Како сви ученици нису у 
могућности да у исто време достигну планира-
ни ниво индивидуалне технике и тактике, елемен-
тарне тактике изабраног спорта, као и правила 
изабраног спорта, сви евидентирани показатељи 
обавезују наставника да у даљем раду примени у 
већем обиму диференцирани облик рада у скла-
ду са знањима и способностима ученика стече-
ним током 60 реализованих часова рукомета у V 
разреду. Програмске садржаје за VI разред треба 
планирати у складу са проценом обима и квали-
тета усвојености садржаја у петом разреду, тако 
да се у план уврсте моторичке форме за почетни-
ке и за напредније. Код планирања програмског 
садржаја форсирати увежбавање технике и так-
тике највише кроз игру и моторичке форме при-
ближне условима игре.У раду на часу неопходно 
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од 23 часа у предмету физичко васпитање, укуп-
но 57 часова, а претходно је реализовано 132 часа 
(V, VI и VII разред). Програмски садржај у овом 
разреду (четврта година учења) треба да одра-
жава реално сагледавање способности и знања на 
бази реализованих 132 часа рукомета, евиденције 
наставника о постигнућима ученика из рукоме-
та. Код овог програмирања и планирања, настав-
ник мора да уочи тренутак када се сустижу про-
грамски садржаји из физичког васпитања – руко-
мет и циклуса рукомета из физичког васпитања 
по опредељењу ученика. Након реализованих 23 
часа физичко васпитање – рукомет ( од V разре-
да до овог тренутка у VIII разреду реализовано је 
укупно 155 часова рукомета) и након реализова-
них 45 часова програмског садржаја из физичког 
васпитања, почиње да се реализује циклус руко-
мета из физичког васпитања по опредељењу уче-
ника. Од овог тренутка ученик до краја наставне 
године има три часа рукомета недељно, а то је још 
34 часа. Укупно, ово одељење, од V до VIII разре-
да, упражњавало би 189 часова рукомета.

Модел програмирања и планирања засно-
ван на интеграцији и хармонизацији програм-
ског садржаја два предмета, када је кошарка из-
абрани спорт од V до VIII разреда методолошки 
је исти, али се разликују моменти када се сусти-
жу програмски садржаји из физичког васпитања 
и сачињени програмски садржаји из физичког 
васпитања – кошарка. Динамика је следећа: на-
ставник у петом разреду сачињава програм за 36 
часова кошарке као изабраног спорта (прва го-
дина учења), у VI разреду на основу реализова-
них 36 часова кошарке сачињава нових 36 часо-
ва кошарке као изабраног спорта (друга година 
учења), уважавајући чињеницу да ће доћи моме-
нат када ће се појавити циклус кошарке из физич-
ког васпитања као обавезан програмски садржај. 
Тренутак када се паралелно реализују програм-
ски садржаји је 60. час физичког васпитања – ко-
шарка и 49. час физичког васпитања - први час из 
циклуса кошарке. Од тог тренутка ученик VI раз-
реда има 3 часа кошарке до краја наставне године. 
Уз претпоставку да одељење задржава изабрани 
спорт и у VII разреду, наставник, на основу реа-
лизованих 96 часова кошарке и личне евиденције 
постигнућа ученика, планира нових 36 часо-
ва кошарке као изабраног спорта (трећа година 
учења). Уколико исто одељење задржава кошар-
ку као изабрани спорт и у осмом разреду (чет-

је правити тимове – екипе према способностима. 
У одређеним временским интервалима пожељно 
је спроводити такмичења између екипа.

Кроз часове изабраног спорта могуће је уо-
чавати ученике који су посебно талентовани за 
рукомет и укључивати их у рад школске спорт-
ске секције, а затим упућивати у клубове. Систе-
матским и планским радом у изабраном спорту 
могуће је селектовати репрезентацију школе за 
школска такмичења и на тај начи градити спорт-
ски имиџ школе.

Након реализације 60 часова рукоме-
та у V разреду, и 36 часова у VI разреду уче-
ник је упражњавао 96 часова рукомета, овла-
дао одређеним спортско-техничким знањима и 
умењима, теоретским образовањем из рукомета, 
правилима рукомета, учествовао је на одељенским 
и међодељенским такмичењима. Уколико је исто 
одељење задржало рукомет као изабрани спорт 
и у VII разреду, наставник је пред врло сложе-
ним задатком да за то одељење сачини нови про-
грам за 36 часова (трећа година учења) на осно-
ву реализованих 96 часова рукомета и на основу 
личне евиденције о постигнућу сваког ученика. 
Наставник је пред изазовом које то методе, тех-
нике и облике рада да примени како би наста-
ва била ефикасна и ефективна, да наставу учини 
занимљивом, а да при том задржи интересовање 
ученика и задовољи потребу за бављењем ру-
кометом. На основу реализованих 96 часова ру-
комета и даље тежиште рада треба усмерити на 
технику и њену примену у ситуационим услови-
ма. Сходно томе, моторичке форме треба да буду 
сложеније и захтевније ради овладавања, како ин-
дивидуалне технике и тактике, тако и групне тех-
нике и тактике. Пожељно је осмишљавати веж-
бе за тројке, четворке, са конкретним моторич-
ким задатком, а на нивоу одељења правити ти-
мове – екипе према способностима и често их 
мењати, планирати да се на сваком часу спрове-
де такмичење између екипа, те користити дириго-
ване услове игре на два гола уз обавезну приме-
ну научених моторичких форми групне тактике и 
индивидуалне технике.

Уколико се ученици определе за рукомет 
као изабрани спорт и у VIII разреду, те се из фи-
зичког васпитања определе за рукомет као спорт-
ску игру, наставник је пред задатком да креи-
ра нових 34 часа рукомета из предмета физич-
ко васпитање – рукомет и један циклус рукомета 
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врта година учења) и опредељује се за кошар-
ку као спортску игру из физичког васпитања, на-
ставник на основу већ реализованих 132 часа ко-
шарке програмира и планира нових 34 часа из фи-
зичког васпитања – кошарка и циклус од 23 часа 
из физичког васпитања, водећи рачуна о момен-
ту када почиње паралелна реализација кошарке 
као изабраног спорта и циклуса кошарке из фи-
зичког васпитања. Тај моменат је када се почиње 
са реализацијом првог часа циклуса из кошарке 
– 46. час физичког васпитања и 155.час (23.час у 
осмом разреду) кошарке из физичког васпитања 
– кошарка. И ово одељење од V до VIII разреда 
упражњавало би 189 часова кошарке.

У ситуацији када се ученици V разреда од-
луче да изабрани спорт буде одбојка, тада настав-
ник у петом разреду програмира и планира 36 ча-
сова одбојке (прва година учења). Ако одељење 
задржи одбојку као изабрани спорт у VI разреду 
(друга година учења), наставник на основу реа-
лизованих 36 часова одбојке, програмира и пла-
нира програмски садржаје за нових 36 часова. 
Одељење задржава одбојку као изабрани спорт и 
у VII разреду (трећа година учења), а наставник 
на основу реализованих 72 часа одбојке програ-
мира и планира програмски садржај за нових 36 
часова одбојке из физичко васпитање – одбојка и 
један циклус од 24 часа одбојке као обавезни про-
грамски садржај из физичког васпитања у VII раз-
реду. У поступку програмирања и планирања про-
грамских садражаја наставник мора да уочи тре-
нутак када се сустижу програмски садржаји ова 
два предмета, а то је 49.час физичког васпитања 
у седмом разреду (први час одбојке из циклуса 
одбојке) и 96.час физичког васпитања – одбојка. 
Ово одељење одлучује да и у VIII разреду изабра-
ни спорт буде одбојка (четврта година учења) и 
опредељује се да из физичког васпитања спорт-
ска игра буде одбојка. Наставник на основу реа-
лизованих 132 часа одбојке у овом одељењу про-
грамира и планира програмски садржај физичко 
васпитање – одбојка у фонду од 34 часа и један ци-
клус одбојке од 23 часа из физичког васпитања. И 
у овој ситуацији наставник мора да уочи тренутак 
када се сустижу програмски садржаји оба пред-
мета. А то је момeнат реализације 46.часа физич-
ког васпитања (први час циклуса одбојке) и 155.
час одбојке из физичког васпитања –одбојка. И 
ово одељење од V до VIII разреда упражањавало 
би 189 часова одбојке.

Наведени примери су издвојени како би 
се што јасније указало на потребу директног 
повезивања програмирања и планирања садржаја 
два предмета када се одговарајући спорт у конти-
нуитету изучава четири године у обавезном избор-
ном предмету и у појединим разредима из обавез-
ног предмета. Укупан број часова одговарајућег 
спорта мора се уважавати као целина како би се 
остварила ефикасност и ефективност наставе и у 
крајњем исходу постигао квалитет. Континуитет 
упражњавања/вежбања једног спорта на часови-
ма два предмета јесте реалност на којој настав-
ник заснива програмирање и планирање наста-
ве оба предмета, као и одговарајућа методичко-
дидактичка решења, начин праћења и провере до-
стигнутог. На овај начин два предмета чине хар-
моничну целину усмерену на постизање општих 
циљева образовања и васпитања, као и циљева 
предмета. Ученици имају право да промене 
спорт у свакој наредној школској години, у таквој 
ситуацији наставник ће програмирати и планира-
ти програмски садражај од почетка.

Пример: Изабрани спорт прати спортске 
игре из програмског садржаја физичког 
васпитања

Поред приказаних примера у пракси су 
могуће ситуације у којима се изабрани спорт мења 
у сваком поједином разреду, од V до VIII, тако да 
се подудара са спортом који се по наставном пла-
ну и програму реализује из физичког васпитања.

У ситуацијама када се изабрани спорт по-
дудара са спортском игром која се реализује по 
прописаном програмском садржају у физичком 
васпитању, а то је у V разреду рукомет, настав-
ник је у обавези да сачини програм од 60 часо-
ва рукомета, водећи рачуна о тренутку када се су-
стижу програмски садржаји из ова два предмета, 
а то је 49. час физичког васпитања ( први час ру-
комета из циклуса спортске игре) и 25. час физич-
ког васпитања – рукомет. Ово сустизање програм-
ских садржаја је значајно за наставника, зато што 
су ученици већ кроз 24 часа физичког васпитања- 
рукомет, савладали основе рукометне технике, 
индивидуалне тактике и одређена правила игре 
и на основу пређеног градива наставник програ-
мира и планира наредних 36 часова рукомета до 
краја наставне године. 

У VI разреду по програмском садржају из 
физичког васпитања реализује се један циклус од 
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24 часа кошарке и кошарка као изабрани спорт у 
фонду од 36 часова. Тренутак када се паралелно 
реализују програмски садржаји оба предмета је 
исти као што је описано у случају рукомета. Иста 
ситуацију се понавља и у случају одбојке у VII 
разреду.

У VIII разреду ученици се опредељују за 
једну од спортских игара коју су упражњавали 
у претходном периоду као обавезан програмски 
садржај из предмета физичко васпитање.

Тренуци када се у реализацији сустижу 
програмски садржаји значајни су наставнику да 
у поступку програмирања и планирања програм-
ских садржаја не планира већ обрађене елементе 
спортске игре кроз реализован фонда часова из-
абраног спорта, а предвиђене прописаним про-
грамским садржајем наведених спортских игара 
у предмету физичко васпитање.

Профилисање минималних 
образовних захтева

Обавеза је и да се на основу сачињеног про-
грама утврде минимални образовни захтеви за сва-
ки изабрани спорт и за сваку школску годину, без 
обзира колико година су ученици упражањавали 
изабрани спорт.Под минималним образовним зах-
тевима се подразумева: савладаност основне тех-
нике и њена примена, познавање и примена еле-
мената тактике, познавање и примена правила, 
ангажовање и учешће ученика на такмичењима 
у изабраном спорту. Наставници физичког 
васпитања, тимски и индивидуално, оператив-
но планирају реализацију програмских садржаја 
овог предмета, које су осмислили, уважавајући 
основне принципе у планирању наставе физичког 
васпитања, утврђене минималне образовне зах-
теве, специфичности разреда, одељења, услова у 
којима се настава реализује и друге специфично-
сти које могу бити од значаја. Поред наведеног, 
посебно је важно у програмирању и планирању 
да настава физичког васпитања – изабрани спорт 
буде сагледана као интегрални део наставе фи-
зичког васпитања за ученике у другом циклусу 
образовања и васпитања. Отуда планирање тре-
ба да буде засновано на јединству, интеграцији и 
хармонизацији наставе оба предмета.

Образовни стандарди за обавезни 
предмет физичко васпитање

Утврђени образовни стандарди за пред-
мет физичко васпитање за крај обавезног основ-
ног образовања и васпитања су дирекно веза-
ни за реализацију циљева и задатака, општих и 
посебних оперативних задатака утврђених на-
ционалним наставним програмима за пети, ше-
сти, седми и осми разред, за предмет физич-
ко васпитање. Они пружају значајну подршку 
обезбеђивању квалитета наставног процеса фи-
зичког васпитања (Радојевић, 2011). Поред тога, 
стандарди су повезани и са свим елементима 
националног наставног програма предмета фи-
зичко васпитање - изабрани спорт, те се тако и од 
реализације овог предмета очекује да допринесе 
остваривању образовних стандарда као интеграл-
ни део физичког васпитања ученика током основ-
ношколског образовања. Преко стан дарда се об-
разовни циљеви и задаци, општи и посебни опе-
ративни задаци националног наставног програма 
физичког васпитања и физичког васпитања – иза-
брани спорт преводе на много конкретнији језик 
који описује пос тигнућа ученика, стечена знања, 
вештине и умења (Правилник о општим стандар-
дима пос тигнућа – образовни стандарди за крај 
обавезног образовања, Образовни стандарди за 
предмет Физичко васпитање; Службени гласник 
РС – Просветни гласник, бр. 5/10.). Основна ка-
рактеристика образовних стандарда је то што су 
дефинисани у терминима мерљивог понашања 
ученика. Засновани су на емпиријским подацима, 
а степен њихове остварености може се из године 
у годину (од V до VIII разреда), емпиријски про-
веравати. Према ономе што се дешава у пракси 
потребно је циљ уздићи изнад физичке ефикасно-
сти како би ученици прихватили здрав и активан 
начин живота. Стандарди имају за циљ да усме-
ре наставника према избору адекватних садржаја, 
метода и облика рада који ће омогућити учени-
цима не само да развију сопствену моторику и 
психо-социјалне вештине, већ и да усвоје знања, 
ставове и одређене облике понашања који ће бити 
потребни приликом избора здравог стила живо-
та. Применом и праћењем образовних стандарда 
наставник добија информацију о томе да ли мере 
које је предузеo у наставном процесу дају очеки-
ване ефекте. Упућивање ученика ка свакоднев-
ним физичким активностима и прих ватању здра-
вих животних навика, не зависи једино од шко-
ле и наставника. Ученике треба научити како да 
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интеграцију и хармонизацију програмских 
садржаја оба предмета, прилагођавање програма 
и планова карактеристикама школе, одељења и 
прописаним образовним стандардима. Анализом 
планова уочава се да циљеви нису довољно опе-
рационализовани, па се не види веза између оп-
штих и посебних оперативних задатака оба пред-
мета. То за последицу има занемаривање општих 
оперативних задатака и фокусирање само на по-
себне оперативне задатке, чиме се губи васпитна 
компонента наставе физичког васпитања.

Програмске садржаје физичког васпитања 
и физичког васпитања – изабрани спорт нас-
тавник треба да сачињава тако да користи: 
школ ски програм, наставни план и програм 
оба везног предмета физичко васпитање и 
оба вeзног изборног предмета физичко вас-
питање – изабрани спорт, водећи рачуна о 
садржаној и временској усклађености, ува-
жавајући индивидуалне разлике ученика и 
стандарде постигнућа. У поступку планирања и 
програмирања уважава доступност спортских 
објеката, опреме, справа и реквизита за наставу 
физичког васпитања унутар школе и у локалној 
заједници. Планира и програмира садржаје 
наставе водећи рачуна о хоризонталној и вер-
тикалној корелацији. Планира примену раз-
личитих метода, техника и облика рада и 
доступних средстава ради ефикасности и ефек-
тивности наставе физичког васпитања. Планира 
проверу остварености прописаних образовних 
стандарда у настави физичког васпитања. Ос-
тварује циљеве и задатке, опште и посебне 
оперативне задатке наставе оба предмета, у 
скла ду са општим принципима, циљевима и 
об ра зовним стандардима, прилагођавајући их 
индивидуалним карактеристикама и могућ-
ностима ученика. Методичке поступке ускла-
ђује са садржајима оба предмета, узрасним 
карактеристикама, индивидуалним могућностима 
и потребама ученика. Континуирано, кроз други 
циклус обавезног образовања и васпитања, пра-
ти и вреднује ученичка постигнућа, користећи 
различите начине вредновања. Прати и преду-
зима мере подршке ученицима на основу ана-
лизе остварености образовних стандарда. Кон-
ти нуирано прати и вреднује оствареност хори-
зонталне и вертикалне интеграције и хармонизације 
програмских садржаја оба предмета.

открију различите облике пар тиципације у фи-
зичким активностима у сопственом окружењу и 
како да спрече опасне ситуације везане за њихово 
учешће у истим. Наставник подстиче учени-
ке у правцу изградње осећаја самоодговорности 
када је у питању њихово физичко и здравстве-
но стање, омогућава да развију физичке и кон-
гитивне вештине, критички став неопходан за 
упражњавање здравог стила живота и позитиван 
став у међуљудским односима. Овакав приступ ће 
помоћи наставнику да јасно сагледа хијерархију 
образовних циљева и задатака, општих и посеб-
них оперативних задатака у настави физичко 
васпитање и фи зичко васпитање – изабрани спорт, 
и да усмери напоре ка налажењу оних наставних 
облика, метода и средстава који у највећој мери 
доприносе њиховом остваривању. Ако додамо ту 
и потребу да се одржи корак са променом настав-
них програма, новим технологијама и новим на-
чинима процене напретка ученика, један већ зах-
теван посао постаје још сложенији. Интеграција 
и хармонизација два предмета је стога и неопход-
ност у функцији достизања образовних стандарда.

ЗАКЉУЧАК

Планирање и програмирање наставе фи-
зичког васпитања и физичког васпитања – иза-
брани спорт у великој мери је формализовано, 
наставници рутински пишу планове и програме. 
Не увиђају прави значај ове фазе васпитно - об-
разовног процеса. Школски програм се не кори-
сти као базични и полазни документ у процесу 
планирања и програмирања наставе оба предме-
та и не садржи прописану понуду наставних, ван-
наставних и ваншколских активности оба пред-
мета. Планиране наставне теме нису довољно 
систематизоване и међусобно повезане. Настав-
не јединице су непрецизне и недовољно конкре-
тизоване, па су различитог степена општости. 
Коришћене формулације наставних јединица су 
недовољно прецизне, прешироке и често нејасне.

Непрецизна операционализација циљева 
умногоме отежава евалуацију јер нису прецизира-
на очекивана постигнућа ученика која су мерљива. 
Планирање и програмирање наставног и ванна-
ставаног рада подразумева операционализацију 
циљева и задатака оба предмета, избор метода, 
облика рада и средстава за рад, избор садржаја, 
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