
 
 

ИЗБОРНИ ПАКЕТИ У III И IV РАЗРЕДУ 
РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ – трећи разред 

 
Циљ учења програма Религије и цивилизације је да ученици кроз компаративно и 

интердисциплинарно критичко истраживање феномена религије и цивилизације осветле и разумеју 
сопствени идентитет, као и да уваже идентитете других и другачијих. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– упореди културолошке особености насеобина у различитим историјским епохама; 

– упореди и протумачи однос сопствених вредности, потреба и циљева и вредности, потреба и 
циљева ширих заједница којима припада; 

– објасни основне појмове и теме од важности за разумевање различитих религија и 
цивилизација, протумачи разлике међу њима и критички их промишља; 

– цени сопствени идентитет и демонстрира начелно добронамеран и толерантан однос према 
припадницима других заједница; 

– објасни сукобе и конфликтне ситуације различитих религија и цивилизација, разлоге због којих 
они настају, опасности које носе и истражи могућности њиховог превазилажења; 

– илуструје примерима значај прожимања различитих цивилизација и религијских учења; 

– развије способност рада у групи и пројектног рада, прихвати правила поделе улога у радном 
процесу, активно учествује у остваривању заједничког циља; 

– користи различите изворе података у истраживањима и критички приступа различитим 
изворима, користи стручну литературу, податке добијене путем интернета и медија, служи се ИКТ 
средствима у раду; 

– учествује у интеркултуралном дијалогу, разумевајући утицај религија на обликовање људског 
друштва у прошлости и данас. 

Разред Трећи 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 

Опште 
међупредметне 
компетенције 

ИСХОДИ УЧЕЊА 
По завршетку тема ученик ће 
бити у стању да 

ТЕМА 
и кључни појмови садржаја 

Компетенција за 
целоживотно учење 

Комуникација 

– на примеру анализира и 
представи међусобни утицај 
цивилизација и критички 
просуђује допринос 
цивилизација у развоју 
човечанства у целини; 

– Цивилизација (култура и цивилизација; 
насеобина/ град у цивилизацији; 
космополитизам; историја цивилизације – 
историја хијерархије; странци („они други”); мој 
свет. 



Рад са подацима и 
информацијама 

Дигитална 
компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 
демократском 
друштву 

Естетичка 
компетенција 

– на карти Европе и 
Медитерана одреди 
локалитете настанка 
најстаријих цивилизација; 

– истражи одлике различитих 
верских и обредних ритуала; 

– идентификује најзначајније 
последице настанка и ширења 
различитих верских учења у 
историјском и савременом 
контексту; 

– испита утицаје религија 
(система веровања) на 
формирање вредносних 
система, групе и појединца; 

– утврди утицаје религија на 
уметност. 

– Човек и свет – култура и природа (небо и 
земља; дивље и питомо; природа и техника; 
живот и смрт; дух и тело; наука и религија; свет 
пун богова). 

– Добро и зло. 

– Универзалне религије, религијска веровања и 
религијски обреди. 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 66 часова 

Опште 
међупредметне 
компетенције 

ИСХОДИ УЧЕЊА 
По завршетку тема ученик ће бити 
у стању да 

ТЕМА 
и кључни појмови садржаја 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 

Комуникација 

Рад са подацима и 
информацијама 

Дигитална 
компетенција 

Решавање 
проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће 
у демократском 
друштву 

Естетичка 
компетенција 

– препознаје улогу легенди и 
митова у реконструкцији 
прошлости и изградњи колективног 
и индивидуалног идентитета; 

– препознаје на конкретним 
примерима злоупотребе вредносних 
система у историјском и 
савременом контексту; 

– анализира, на конкретним 
примерима, стереотипе, предрасуде 
и пристрасности у тумачењу 
појединих елемената религијских 
учења; 

– идентификује естетичке утицаје 
појединих култура, религија и 
политичких система на 
стварање/одржавање општег 
система вредности. 

– Изван добра и зла (феномен фанатизма; 
верски ратови; теорије о супериорној раси; 
тоталитаризам; верски фундаметализам). 

– Моћ/политика – религија: 

(истраживање изабраног феномена „у 
дубину”). 

 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Изборни програм Религије и цивилизације припада групи интердисциплинарних програма које 
ученици могу бирати у трећем разреду. Програм је тако осмишљен да су ученици, који у трећем 
разреду изаберу програм Религије и цивилизације, у обавези да програм имају и у четвртом разреду. 
Он, као и други изборни програми, доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања и 
развоју кључних и међупредметних компетенција. То се постиже на тај начин што ученици путем 
истраживачког и пројектног рада на темама остварују исходе који су дати на нивоу целог програма. 
Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све изборне 
програме, као и упутство које изражава специфичности програма Религије и цивилизације. Програм 
садржи више тема које отварају бројне могућности за истраживачке активности и осмишљавање 
пројеката. За сваку од њих понуђено је више подтема које наставник може допунити још неким, јер 
постоје многи аспекти из којих се феномени цивилизације и религије могу посматрати и изучавати. 



Концепт изборних програма фаворизује проблемско учење, односно учење решавањем конкретних 
проблема код којих се стицање знања одвија спонтано током истраживачке и пројектне делатности. 
Тако стечена знања обично имају широку применљивост. 

Пројектни модел наставе, као основ за реализовање изборног програма Религије и цивилизације, 
можемо одредити као модел наставе оријентисан на изграђивање и развијање знања, вештина и 
способности ученика кроз рад на истраживачким пројектима. Током примене овог модела наставе, 
наставници би требало да воде рачуна о следећим елементима на којима се базира пројектна настава: 

● кључна знања и способности: пројекти су усмерени на развијање ученичких знања и 
способности, као што су критичко мишљење, решавање проблема, сарадња и сл.; 

● изазовно проблемско питање: пројектне активности започињу водећим питањем које је 
изазовно за ученике, односно проблемом који треба да се реши; 

● одрживо истраживање: пројекат укључује активан, детаљан процес током којег ученици 
развијају питања, проналазе и користе одговарајуће истраживачке ресурсе, постављају додатна 
питања и осмишљавају адекватне одговоре; 

● аутентичност: пројекат треба да буде постављен у реалном контексту, да се односи на 
решавање објективних проблема и да за то постоје доступни ресурси и интересовање ученика; 

● учење кроз истраживање: током истраживања, док покушавају да дођу до одговора на 
водеће питање, ученици уче и примењују стечена знања; 

● сарадња: ученици, наставници и чланови заједнице учествују у активностима проналажења 
решења водећег питања, а у истраживачким активностима треба користити савремену технологију као 
подршку; 

● ученичка аутономија: пројекат омогућава ученицима да, у зависности од степена искуства на 
пројектима, раде самостално, уз одговарајућу помоћ и подршку наставника; 

● рефлексија: пројекат отвара могућности ученицима да промишљају о сопственом начину 
учења и рада; 

● критика и ревизија: рад на пројектима укључује и постојање континуираних повратних 
информација које омогућавају ученицима да мењају своје идеје, предлоге и сл.; 

● израда материјалних продуката: ученици треба да креирају различите опипљиве производе 
који приказују решење водећег питања; 

● јавно приказивање резултата истраживања: пројекат захтева од ученика да резултате 
својих истраживања прикажу у оквиру одељења, школе или шире друштвене заједнице. 


