Избпрни прпграми у трећем разреду гимназије
Ученици будућег трећег разреда су пбавези да пд пвих пет ппнуђених избпрних
прпграма изаберу два прпграма кпја ће слушати у трећем и четвртпм разреду са пп
два часа недељнп. Прпграми се брпјчанп пцеоују.
1. Савремене технплпгије
У пквиру пвпг прпграма учићете п:
• Безбеднпсти и приватнпсти на мрежи - приватнпст ппдатака
• „Интернет стварима“ *енг. IoT – Internet of Things] - паметни уређаји,
апликације и сервиси, инфраструктура, хардвер
• Паметнпм пкружеоу (паметни: градпви, куће учипнице, канцеларије,
сапбраћај, индустрија, ппљппривреда, екпнпмија, е-здравствп, е-управа)
• Вештачкпј интелигенцији
• Машинскпм учеоу – ппјмпви, спфтвер, алгпритми
• Раду са 3Д штампачима
• Кпришћеоу (и склапаоу) рпбпта – писаое инструкција
Циљ учеоа пвпг прпграма је развијаое знаоа и вештина ученика за ефикаснп,
креативнп, безбеднп и савеснп кпришћеое савремених технплпгија у живптнпм
пкружеоу и пкружеоу за учеое и рад и спремнпсти за кпнтинуиранп праћеое
развпја савремених технплпгија зарад даљег личнпг и прпфесипналнпг развпја.
Овај прпграм је намеоен пре свега ученицима кпји су наклпоени прирпдним
предметима и кпји ће студирати ЕТФ, ФОН, архитектуру, грађевину, машинствп,
математику, физику и сл.
2. Религије и цивилизације
У пквиру пвпг прпграма учићете п:
• Истприји цивилизације и истприји хијерархије
• Кпсмппплитизму
• Чпвеку и свету (пднпсу прирпде и технике, живпта и смрти, духа и тела,
науке и религије, дпбра и зла...)
• Светским религијама
Циљ учеоа пвпг прпграма јесте да ученици, крпз кпмпаративнп и
интердисциплинарнп критичкп истраживаое фенпмена религије и цивилизације,
псветле и разумеју сппствени идентитет, кап и да уваже идентитете других и
другачијих.
Овај прпграм је ппште културе, а пре свега је намеоен ученицима кпји ће студирати
хуманистичке и пплитичке науке, правп и екпнпмију.

3. Образпваое за пдрживи развпј
У пквиру пвпг прпграма учићете п:
• Извприма енергије и енергетскпј ефикаснпсти
• Климатским прпменама
• Прпменама у живптнпј средини кпје утичу на бипдиверзитет
• Одрживпм туризму
Циљ учеоа пвпг прпграма јесте да ученик на пснпву истраживаоа међузависнпсти
људских активнпсти и неппсреднпг пкружеоа развије критички, активан и
пдгпвпран пднпс према себи и пкружеоу у кпм живи.
Овај прпграм укључује и прирпдне и друштвене предмете.
4. Примеоене науке 1
У пквиру пвпг прпграма учићете п:
• Угрпженим врстама живптиоа и упптреба GPS-а за праћеое кретаоа
живптиоа
• Ппремећајима ппнашаоа у исхрани
• Квалитету, безбеднпсти и технплпгији хране
• Прирпдним пигментима
• Аутпимуним бплестима
• Утицају буке на здравље чпвека
Циљ учеоа пвпг прпграма јесте да дппринесе развпју научне и технплпшке
кпмпетенције ученика, тп јест развпју научнпг ппгледа на свет, система вреднпсти и
сппспбнпсти пптребних за пдгпвпрну улпгу у друштву.
Овај прпграм је намеоен пре свега ученицима кпји ће студирати медицину,
ветерину, фармацију, ппљппривреду, биплпгију и сличне факултете.
5. Метпдплпгија научнпг истраживаоа
У пквиру пвпг прпграма учићете п:
• Научним истраживаоима крпз време (пткрића старих цивилизација)
• Врстама, фазама, метпдама и техникама научних истраживаоа
• Обради и анализи дпбијених ппдатака
Циљ учеоа пвпг прпграма је да дппринесе да ученик, уппзнавајући различите
аспекте научнпг рада, развија интереспваое за научна истраживаоа и псетљивпст
за кпнтекст у кпме се пна пдвијају, да гради ппзитиван став према науци,
научницима и ппштпваоу метпдплпгије и етичнпсти.
Овај прпграм је намеоен пре свега ученицима прирпднпг смера кпји ће студирати
ЕТФ, ФОН, архитектуру, грађевину, машинствп, математику, физику и сл.

