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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
 
Госпођи Снежани Марковић, помоћнику министра 
(Копија послата и госпођи Весни Недељковић, помоћнику министра) 
 
 

Поштована госпођо Марковић, 
 
Пријатно смо изненађени Вашим дописом о начину формирања група за наставу 
изборног предмета Информатика и рачунарство. Навели сте да се настава изборног 
предмета Информатика и рачунарство реализује у групама од око оквирно 15 
ученика по групи, уз напомену да се у одељењу са 28 ученика формирају две групе 
(а не једна) у складу са Стручним упутством о формирању одељења и начину 
финансирања у основним и средњим школама за школску 2016/2017. годину, број 
601-00-3/2016-01-60, од 14.07.2016.   
 

Један од прокламованих циљева нашег образовног система је стварање „друштва 
знања“, за шта је, уз информатичку писменост, неопходна и природно-научна 
писменост. У складу са тим подсећамо Вас да, вероватно услед недостатка времена, 
није припремљена слична препорука за дељење одељења у групе која се односи на 
лабораторијске вежбе из физике и других обавезних предмета на којима се 
организују експерименталне вежбе. Стога Вас молимо да допис сличне садржине, 
као појашњење о формирању група на експерименталним вежбама, упутите 
школским управама и школама и у вези са организовањем вежби из физике.  
 

Поздрављамо, такође, и активности на опремању кабинета за информатику. Желели 
бисмо да Вам скренемо пажњу да је неопходно посветити додатну пажњу и 
опремању лабораторија физике. Настава физике без лабораторијских вежби отуђује 
ученика од овог предмета, односно науке која стоји у основи информатичких 
технологија. Опште је познато да без достигнућа у пољу физике не би било ни 
продора у ИКТ области. Такође, замолили бисмо Вас да се, слично евидентирању 
опреме из информатике коју поседују школе, направи слична евиденција опреме 
која се користи у лабораторијама физике, те да се ти подаци унесу у базу "Доситеј" 
истовремено са подацима везаним за информатику. Друштво физичара Србије Вам 
стоји на располагању за све консултације у вези додатног опремања кабинета и 
лабораторија физике.   
 
С поштовањем, 

 


