
Први циклус основног образовања одраслих 

 

МАТЕМАТИКА  
Циљ наставе математике у првом циклусу је стицање елементарне математичке писмености 
употребљиве у свакодневним животним ситуацијама. 
Начин остваривања програма 
Циљ наставе математике у првом циклусу је да оспособи одрасле да примењујући стечена 
математичка знања решавају једноставније реалне проблеме. С обзиром на то да одрасли поседују 
одређена предзнања стечена током живота, сврха предмета јесте да се тa знањa допунe, систематизују 
и функционализују, тако да овладају основном математичком писменошћу. На тај начин ће се 
поставити основа и за даљу обуку и за целоживотно учење.Наставник при планирању и реализацији 
наставе треба да уважи постојећа предзнања одраслих водећи рачуна и о томе да се целокупан процес 
учења (усвајање, утврђивање и систематизација математичких знања, вештина и компетенција) одвија 
на часовима математике. Зато је важно да наставник омогући сваком одраслом да кроз различите 
активности на часу, кроз групни и индивидуални рад перманентно учи и напредује. 
Предметне теме и области: Природни бројеви и операције са њима; Разломци и проценат; Примена 
бројева и бројевних израза у реалним ситуацијама; Облици и простор; Мерење и мере; Примена мера у 
једноставним ситуацијама; Обрада података. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ наставе енглеског језика у ФООО је оспособљавање зa елементарну комуникацију у свакодневним 
ситуацијама коришћењем енглеског језика. 
Начин остваривања програма 
Начин остваривања програма је заједнички за све циклусе и описан је у делу који се односи на програм 
предмета Енглески језик за други и трећи циклус. 

 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 
Циљ наставе предмета Дигитална писменост је оспособљавање одраслих за самосталну употребу 
информационо-комуникационих технологија с циљем креирања, претраге, чувања и размене 
дигиталних информација и електронске комуникације, у контексту свих ситуација важних за његову 
породицу, посао, друштвену средину или лични развој. 
Начин остваривања програма 
Начин остваривања програма је заједнички за све циклусе и описан је у делу који се односи на програм 
предмета Дигитална писменост за други и трећи циклус.  
Теме: рад са документима у радном окружењу; претрага података и комуникација на интернету; 
креирање текстуалног документа. 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ наставе српског језика у првом циклусу је стицање основне језичке писмености као претпоставке 
за активну партиципацију одраслих у свакодневном приватном, радном и друштвеном животу. 
Начин остваривања програма 
Циљ наставе српског језика у првом циклусу је стицање основне језичке писмености, односно 
овладавање вештинама читања, писања, јаснијег изражавања и бољег разумевања исказаног, као 
предуслова за успешно обављање различитих животних улога одраслог. Основна језичка писменост 
неопходна је одраслом појединцу у свим подручјима његовог живота, како би се ефикасније сналазио у 
свакодневним животним ситуацијама, активније укључио у друштвену заједницу и био у могућности 
да настави формално или неформално образовање. 
Теме: Основно описмењавање  учење читања и писања; Усмено изражавање и разумевање прочитаног; 
Писано изражавање; Граматика; Књижевност. 



ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 
Циљ модула је да оспособи одраслог за унапређење квалитета живота у подручјима здравља, 
породичног функционисања, животних ситуација, грађанске партиципације и предузимљивости. 
Начин остваривања програма 
Реализација предмета подразумева да се сви очекивани исходи остваре кроз наставу, што је у складу са 

циљем ФООО – успешно учење у школи.  

Предметне теме и области: Одговорно живљење са темама: здравље, породица, вештине примењиве у 

уобичајеним животним ситуацијама. Грађанско образовање; Предузетништво са темама: управљање 

личним потенцијалима и могућностима; креативност, иницијативност и иновативност; критичко 

размишљање и решавање проблема у породици, суседству и локалној средини. 

 

 

Други и трећи циклус основног образовања одраслих 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Циљ наставе српског језика у другом и трећем циклусу јесте да оспособи одрасле да овладају вештином 
комуникације у усменом и писаном облику и ефикасно је користе, усавршавају и примењују приликом 
решавања сопствених проблема у условима свакодневног живота, у радном окружењу и у даљем 
образовању.  
Начин остваривања програма 
У настави српског језика одрасли се оспособљавају за правилну усмену и писану комуникацију 
стандардним српским језиком. Приликом реализације Програма треба имати у виду да је главни циљ 
ФООО учење током наставе, у школи, на самом часу.  
Теме: Вештине читања и разумевање прочитаног; Писано изражавање; Усмено изражавање и 
свакодневна комуникација; Граматика, лексика, народни и књижевни језик; Књижевност – усмена и 
ауторска. 

 

 МАТЕМАТИКА  
Циљ наставе математике у другом и трећем циклусу јесте да математички описмени одраслог да у 
свакодневном животу решава проблеме применом знања о бројевима и стекне вештину извођења 
једноставнијих прорачуна и анализа, и како би применом знања о разноврсним облицима линија, 
фигура и тела, њихових особина и односа боље разумео свет који га окружује и могао да га мења и 
прилагођава својим потребама.   
Начин остваривања програма 
С обзиром на то да је реч о образовању одраслих, који су кроз своје богато животно искуство стекли 
одређено неформално знање, сврха предмета Математика јесте да им то знање допуни, систематизује и 
функционализује, тако да одрасли овлада основном математичком писменошћу. То значи да се одрасли 
оспособи да примени стечена математичка знања и вештине како би решио једноставније реалне 
проблеме, али и да се постави основа за даљу обуку или учење за којим ће имати потребе целог живота. 
Предметне теме и области: Бројеви и операције са њима и Облици и простор (геометрија), као и на две 
области примене – Обрада података и Мерење.  

 

ФИЗИКА  
Циљ наставе физике је да oспособи одраслог да у свакодневном животу активно користи и примењује 
знања о мерењу, енергији, свим основним облицима кретања, притиску, светлости и звуку, као и да 
самостално посматра и разуме природне појаве и на основу тога решава сопствене проблеме и 
одговорно се понаша у приватном, јавном и радном окружењу. 
Начин остваривања програма 
Циљ наставe физике је оспособљавање одраслог да препознаје и уважава природне законе у 
свакодневном животу и свом радном окружењу. При изради програма тежило се да исходи буду тако 
дефинисани да за одраслог имају употребну вредност у свакодневном животу, стручним обукама у 
ФООО и даљем учењу и образовању.  
Предметне теме и области: Важност изучавања физике и мерење физичких величина; Сила; Кретање; 
Притисак; Равнотежа; Механичка и топлотна енергија, рад и снага; Оптика; Електрична струја. 



 

 

ХЕМИЈА 

ЦИЉ наставе хемије је да оспособи одраслог да у свакодневном животу и делатностима које обавља 
примењује знања о својствима и променама супстанци у материјалима и комерцијалним производима 
које практично користи, да познаје и придржава се мера предострожности у раду са супстанцама 
(материјалима, комерцијалним производима), да их рационално користи и према прописима одлаже 
отпад.  
Начин остваривања програма  

Циљ програма хемије јесте да се омогући одраслима стицање знања о основним својствима и 
променама супстанци које користе у свакодневном животу и делатностима које обављају током 
наставе. Током наставе, посебно када посматрају огледе, одрасли сазнају не само о својствима и 
променама супстанци, већ и како се безбедно с њима поступа. У самосталном експерименталном раду 
развијају вештине за безбедан рад са супстанцама, посуђем и прибором, оспособљавају се да прате и 
раде према датом упутству и да се придржавају мера предострожности. Важно је да се исходи постижу 
током самог наставног процеса.  
Теме: Други циклус: Супстанце у окружењу – својства, промене и практична примена; Смеше и раствори 
у природи и пракси; Елементи у природи и пракси – својства и значај. Трећи циклус: Неорганска једињења 
– својства и значај; Органска једињења – својства и значај; Хемија животне средине. Супстанце у 
окружењу – својства, промене и практична примена. 

 

БИОЛОГИЈА 
Циљ наставе биологије је да одраслог оспособи да стечена основна знања о живом свету користи и 
примењује у свакодневном животу, самостално уочава појаве и процесе у природи решавајући 
сопствене проблеме, изграђује здравствене навике ради остваривања и унапређења квалитета живота, 
одговорно се понаша и активно учествује у заштити животне средине.  
Начин остваривања програма 
Главни циљ остваривања програма биологије усмерен је на сам процес учења који се реализује на 
настави. Од сваког одраслог очекује се да успешно учи у школи, сазнаје, открива, развија не само трајна 
и употребљива знања, вештине и умећа, већ и ставове и вредности према живим бићима, здрављу и 
хигијени тела, према рационалном коришћењу природних ресурса (одржива потрошња), заштити и 
очувању животне средине.  
Предметне теме и области: Наука о животу; Разноврсност живота; Наука о човеку; Хигијена и 
здравље; Однос живих бића и животне средине;   Животна средина и одрживи развој.  

 

И С Т О Р И Ј А 
Циљ наставе историје је да се одрасли упозна са важним догађајима, личностима, појавама и процесима 
из историје људског друштва и средине у којој живи. 
Начин остваривања програма 
Циљ наставе предмета Историја је да одраслог упозна са важним догађајима, личностима, појавама и 
процесима из историје људског друштва и средине у којој живи кроз учење на часовима овог предмета 
у учионици и у школи, кроз интеракцију и активну сарадњу одраслих и наставника. Процес учења 
подразумева ослањање на одређена предзнања одраслих стечена током ранијег школовања или кроз 
властито непосредно искуство због чега је акценат у програму стављен на уважавање потребе да се 
разјасне одређене историјске и друштвене појаве са којима се одрасли сусрећу у свакодневном животу. 
Намера је да се историја изучава, првенствено, преко појава и догађаја, односно да се прошлост 
актуелизује кроз савремене, њима блиске појаве. 
Предметне теме и области: Основни појмови историјске науке;  Држава и државне институције;  
Друштво, друштвени односи и људска права; Преломни моменти у историји; Културно-уметничко 
наслеђе и религије;  Локална историја.  

 

 

 

 



ГЕОГРАФИЈА 
 
Циљ наставе географије је да оспособи одраслог да активно користи и примењује основна географска 
знања и вештине које ће му помоћи да унапреди свој свакодневни живот у географској средини у којој 
људи заједно живе и сарађују.  
Начин остваривања програма 
 
Настава географије има за циљ да оспособи одраслог да користи и примењује стечено знање, ствара и 
развија вештине и навике које ће му помоћи да унапреди свој свакодневни живот у географској и 
друштвеној средини у којој живи. То значи да ће наставник огранизовати наставни процес тако да 
сваки одрасли својим активностима на часу развија и остварује предвиђене исходе учења у складу са 
својим способностима, интересовањима и потребама. 
Теме. Планета Земља,;  Становништво и њихове активности; Завичај и Србија. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ наставе енглеског језика у другом и трећем циклусу ФООО је оспособљавање одраслог зa 
елементарну комуникацију у свакодневним ситуацијама коришћењем енглеског језика. 
Начин остваривања програма 
Програм предмета Енглески језик подељен је у три циклуса. У циљу функционалног, смисленог учења, 
одраслима ће бити омогућена провера њиховог претходног знања из енглеског језика, без обзира na to 
да ли је стечено формалним или неформалним путем. Стога ће одрасли који имају предзнање из 
енглеског језика на основу интервјуа са наставником бити распоређени у одговарајући циклус. 
Теме: Други циклус: енглески око нас; започињање разговора; путовање; посао и слободно време; 
куповина; осећања и потребе. Трећи циклус: ћаскање; прошле активности; компјутер и енглески; 
здравље; енглески у твом животу; око света. 

 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 
Циљ наставе предмета Дигитална писменост је оспособљавање одраслог за самосталну употребу 
информационо-комуникационих технологија с циљем креирања, претраге, чувања и размене 
дигиталних информација и електронске комуникације, у контексту свих ситуација важних за његову 
породицу, посао, друштвену средину или лични развој. 
Начин остваривања програма 
Програм Дигиталне писмености је конципиран тако да омогући ефикасан наставни процес, јер се 
претпоставља да је време учења на настави једино време учења. Стога је успешно учење у школи 
приоритетни циљ Програма. 
Теме: рад са документима у радном окружењу; претрага података и комуникација на интернету; 
креирање текстуалног документа. 

 
ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ У ГРАЂАНСКОМ ДРУШТВУ  

Циљ наставе предмета Одговорно живљење у грађанском друштву је да оспособи одраслог за 
одговоран, компетентан, квалитетан и активан живот и рад у грађанском друштву који се заснива на 
принципима толеранције и поштовања људских права и слобода. 
Начин остваривања програма 
Реализација предмета подразумева да се сви очекивани исходи остваре кроз наставу, што је у складу са 
главним циљем ФООО – успешно учење у школи. 
Предметне теме и области: Грађанско образовање: грађанин, његова права и одговорности; насиље и 
мир у околини; информације у јавним средствима информисања; функционисање републичке и локалне 
заједнице, грађанска иницијатива и активизам; Европска унија и процес европских интеграција. 
Одговорно живљење: животне вештине; породица као систем; унапређење квалитета породичног 
живота и родитељства; здравље и здравствено образовање кроз животне вештине. 

 

 

 

 

 



ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
Циљ наставе предмета Предузетништво је да развије иницијативност, предузимљивост и одговорност 
у решавању проблема из породичног, социјалног и радног окружења одраслог, економску и бизнис 
писменост, као и компетенције потребне за успешно укључивање у свет рада. 
Начин остваривања програма 
Циљ реализације наставе предмета Предузетништво је да се кроз школске активности одраслих повећа 
њихова запошљивост, односно, да учествујући у активностима осмишљеним од стране наставника, 
одрасли на часовима предузетништва развију компетенције (знања, вештине и ставове) које су им 
потребне за проналажење посла или самозапошљавање. Програм предмета Предузетништво је 
конципиран како би подстакао остваривање везе одраслог са реалним животним ситуацијама, са 
светом рада, како би помогао боље разумевање улоге, права и одговорности запосленог, менаџера, 
послодавца и предузетника, и како би се реализовали практични предузетнички пројекти. 
Предметне теме и области. Други циклус: Формулисање циљева и планирање спровођења активности; 
Спровођење активности и процена постигнућа; Трећи циклус: Свет рада; Самозапошљавање; 
Пословање; Развој комерцијалног производа и услуге. 

 

МОДУЛ – ПРИМЕЊЕНЕ ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

Циљ модула је оспособљавање одраслог да се, разумевајући основне научне поставке и примењујући 
основна знања, законитости и принципе из физике, хемије и биологије у свакодневном животу и раду, 
безбедно понаша по себе, своје ближње и по околину у домену послова у изградњи и заштити куће и 
кућних инсталација, производње, припреме и чувања хране, хигијенског и здравог живљења.  
Начин остваривања програма 
Циљ модула Примењене природне науке је да сваки одрасли буде у стању да се, разумевајући основне 
научне поставке, безбедно понаша по себе, своје ближње и околину у домену послова у изградњи и 
заштити куће и кућних инсталација, производње, припреме и чувања хране, хигијенског и здравог 
живљења, док ће у оквиру напредних садржаја одрасли умети (користећи научно објашњење) да 
критички размишља о појавама и процесима који се догађају у свакодневном окружењу, везаним за 
кућу, храну и здравље и да се еколошки односи према својој околини. 
Теме: Кућа и око куће; Храна; Здравље. 

 


