НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
I НАСТАВНИ ПЛАН
за образовни профил Сервисер термичких и расхладних уређаја
I РАЗРЕД
недељно
Т

В

ПН

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 8

2

6

11
12
13
14
15
16
17
19
21
20
21
22
23

Физика
Технички материјали
Техничко цртање
Основе практичних вештина
Основе електротехнике
Електрична мерења и електроника
Електричне инсталације
Електротермички уређаји и
апарати у домаћинству
Расхладни уређаји
Пословање у сервисима
Сервисирање термичких и
расхладних уређаја
Сервисирање клима уређаја
Предузетништво

2
2

годишње
Т

В

ПН

недељно

III РАЗРЕД

годишње

недељно

УКУПНО

годишње

Б

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

Т

В

ПН

Т

296 74 222 0

9

1

12

315

35

420 60

4

1

18

124

годишње

ПН

Б

Т

31 558

90

735

В

74
74
1

37

1

ПН

Б

140 1200 150

37
222

222

111 37

1

В

74
74

6
3

II РАЗРЕД

2
2
2

37

70
70
70

1

181
70
70

35

2

70

1

1

35

3

31
93
2

12

420 60

4
31

74
74
37
222
218
105
70
138

128

128
62

62
372 36

1

2225

138
62

12

37
35

Σ

124 24
30

31

792 96
124 24
30

910
126
61

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

35

1

31

66

66

Изборни предмети**

1

35

1

31

66

66

2

Укупно А2+Б

8

2

6

9
296 74 222 0 (10**)

1

12

315
(350**)

35

4
420 60 (5**)

Укупно А2+Б
16
592
22 (23**)
830 (865**)
Напомена: ** Број часова за ученике који за изборни предмет одаберу предмет са листе стручних предмета

3

124
16 (155*) 93 496

23 (24**)

803 (834**)

735
2225
90 (801**) 202 1138 150 (2291**)

2225 (2291**)

Б. Листа изборних предмета према програму образовног профила
РАЗРЕД
Рб

Листа изборних предмета
I

Стручни предмети
1 Обновљиви извори енергије
2 Енергетска електроника
3 Електричне машине

II

III

1
1
1
6

Остали облици образовно-васпитног рада током школске године

Час одељењског старешине
Додатни рад*
Допунски рад*
Припремни рад*
*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

УКУПНО
часова

74
до 30
до 30
до 30

70
до 30
до 30
до 30

62
до 30
до 30
до 30

206
до 90
до 90
до 90

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године

Екскурзија

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

до 3 дана

до 5 дана

дo 5 наставних дана

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе

2 часа недељно

Трећи страни језик

2 часа недељно

Други предмети*

1-2 часа недељно

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секција и друго)

30-60 часова годишње

Друштвене активности (ученички парламент, ученичке задруге)

15-30 часова годишње

Културна и јавна делатност школе

2 радна дана

*Поред наведених предмета, школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним
плановима других образовних профила истог или другог подручја рада, наставним плановима гимназије или по програмима који су претходно донети.
Остваривање школског програма по недељама
Разредно часовна настава
Менторски рад (настава у блоку, пракса)
Обавезне ваннаставне активности
Завршни испит
Укупно радних недеља

I РАЗРЕД
37
2

II РАЗРЕД
35
2
2

III РАЗРЕД
31
3
2
3

39

39

39
7

Подела одељења у групе
разред

предмет/модул

годишњи фонд часова
вежбе

I

37

15

Основе електротехнике

37

15

Електрична мерења и електроника

222

Предузетништво

15

35

Сервисирање термичких и расхладних уређаја
III

настава у блоку

Техничко цртање
Основе практичних вештина

II

практична настава

број ученика у групи -до

15
420

31

60

15

30

15

Сервисирање термичких и расхладних уређаја

372

48

10

Сервисирање клима уређаја

124

22

10

8

OСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА
ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

1.

НАСТАВА

РАЗРЕД

Теоријска настава

Вежбе

I

Практична настава

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО

222

222

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА








Развијање навика за чување здравља и придржавања мера заштите на раду;
Оспособљавање ученика за организовање рада и рационално коришћење енергије и материјала;
Оспособљавање ученика да користе стандарде, нормативе, каталоге као и техничко технолошку документацију;
Оспособљавање ученика да правилно користе уређаје, алат, мерни алат и прибор;
Оспособљавање ученика да врше машинске и ручне операције на материјалима, као што су: обележавање, резање, турпијање, бушење, урезивање и нарезивање навоја;
Оспособљавање ученика да изводе радове у електротехничкој струци (припрема крајева проводника, израда кабловских снопића, монтажа и повезивање електротехничког
прибора, мерења и испитивања);
Развијање одговорности према роковима, квалитету и прецизности датог посла.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

први

Ред.бр.

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)

1.

Основе практичних вештина у машинству

111

2.

Основе практичних вештина у електротехници

111

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Основе практичних вештина у машинству
111 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку модула ученик ће бити у
МОДУЛА
стању да:
 примењује заштитне мере од
 Правилник заштите на раду;
механичких повреда;
 Мере заштите од пожара;
 примењује заштитне мере од
 Заштитна опрема.
пожара;
 користи заштитну опрему.



Оспособљавање
ученика за чување
здравља и
придржавање мера
заштите на раду.



Стицање знања о
карактеристикама
материјала;
Оспособљавање
ученика за
коришћење
стандарда,
норматива и
техничко
технолошке
документације.





Оспособљавање
ученика за правилну
примену и
одржавање
радионичког алата.







препозна метале и легуре;
препозна изолациони материјал;
користи радионичке методе за
утврђивање механичких и
технолошких својстава материјала:
користи стандарде, каталоге
производа (лимова, профила, жица,
лежаја).













користи уређаје за обраду
материјала;
користи алат за обележавање;
користи мерни алат;
користи ручни алат;
одржава уређаје и алат;
примењује мере заштите на раду.









ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА





Користити закон и правилнике заштите на раду;
Користити правилник о противпожарној заштити;
Демонстрирати употребу заштитне опреме;
Препоручено време за реализацију ових садржаја: 6
часова.

Техничке карактеристике материјала
(гвожђе, челик, бакар, алуминијум, бронза);
Изолациони материјали (пертинакс, крилит,
гума, прешпан);
Радионичке методе за утврђивање
механичких и технолошких својстава
материјала (путем савијања, утискивања
куглице, брушењем итд.);
Полупроизводи и производи који се користе
у машинству (плоче, лимови, траке,
профили, цеви, лежајеви, итд).





Користити стручну литературу;
Користити стандарде, прописе и каталоге;
Користити узорке метала , легура и изолационог
материјала;
Демонстрирати методе радионичког испитивања
механичких и технолошких својстава материјала;
Препоручено време за реализацију ових садржаја: 10
часова.

Радионички алат;
Алат за мерење (обележивач, лењири,
шестари, универзално помично мерило,
микрометар, дубиномер, чврста мерила шаблони);
Примена и одржавање алата (бушилице,
тестере, турпије, урезнице, нарезнице ,
чекићи, кључеви итд);
Хигијена рада;
Мере заштите на раду.











Користити стручну литературу;
Користити каталоге произвођача уређаја и алата;
Демонстрирати употребу уређаја и алата;
Демонстрирати поступак мерења мерним алатима;
Демонсрирати начин одржавања уређаја и алата;
Препоручено време за реализацију ових садржаја: 21
час.





Оспособљавање
ученика за
организовање рада и
рационално
коришћење енергије
и материјала;
Оспособљавање
ученика за извођење
машинских
операција.





користи техничко технолошко
упутство;
обележи предмет рада;
изведе машинске операције.





Читање техничко технолошке
документације;
Обележавање материјала;
Технолошки поступак при обради
материјала: сечењем, турпијањем, бушењем,
урезивањем и нарезивањем навоја;











Оспособљавање
ученика тврдо и
меко лемљење.






одабере опрему и материјал;
изведе припрему за тврдо лемљење;
изврши тврдо лемљење;
изврши меко лемљење.



Тврдо и меко лемљење.





Користити стручну литериратуру;
Објаснити како се користи техничко технолошка
документација;
Демонстрирати како се правилно обележава предмет
при обради;
Демонстрирати како се учвршћује предмет;
Демонстрирати правилан положај тела и правилно
вођење алата при обради материјала;
Објаснити како се остварује организација радног
места и значај хигијене рада;
Препоручено време за реализацију ових садржаја: 62
часа.
Користити стручну литературу;
Демонстрира методе заваривања, тврдог и меког
лемљења;
Препоручено време за реализацију ових садржаја: 12
часова.

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава (укупно 111 часова)
 при извођењу практичне наставе одељење се дели у
две групе
Место реализације наставе
 радионица
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода
 праћење практичног рада
 активност на часу
 тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Оспособљавање
ученика за чување
здравља и
придржавања мера
заштите на раду.



Оспособљавање
ученика за читање
пројеката и шема.

Основе практичних вештина у електротехници
111 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у
САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:
 примењује заштитне мере од штетног
 Утицај електричне енергије на човека;
утицаја електричне енергије;
 Мере заштите на раду;
 користи заштитну опрему;
 Пружање прве помоћи.
 пружи прву помоћ унесрећеном од
удара електричне енергије.












Оспособљавање
ученика за
коришћење
радионичког алата;
Оспособљавање
ученика за
одржавање алата.
Оспособљавање
ученика за
препознавање
проводника који се
користе у
електротехници;
Оспособљавање
ученика за припрему
и настављање кабла
и проводника.




Оспособљавање
ученика за
повезивање прибора
који се користи у



одабере и користи алат;
одржава алат.




Симболи и ознаке у електротехници.





Демонстрирати рад заштитне струјне склопке;
Демонстрирати пружање прве помоћи;
Препоручено време за реализацију ових садржаја: 6
часова.




Користити стручну литературу, стандарде и прописе;
Користити техничке планове и пројекте електро
инсталација;
Већи део времена посветити симболима и шемама у
аутомобилу;
Препоручено време за реализацију ових садржаја: 6
часова.
Користити каталоге уређаја и алата;
Демонстрирати примену уређаја и алата;
Демонстрирати начин одржавања уређаја и алата;
Посветити више времена рада са алатом који се
користи у аутоелектрици;
Препоручено време за реализацију ових садржаја: 6
часова.
Користити каталоге произвођача каблова и динамо
жица;
Користити каблове и динамо жице;
Демонстрирати отварање каблова, припрему крајева
и настављање;
Демонстрирати шемирање проводника и израду
снопића;
Интезивније радити са аутокабловима
Препоручено време за реализацију ових садржаја: 24
часа.




Алати који се користе у електротехници;
Одржавање алата.

















препозна симболе у техничко
технолошкој документацији;
одабере потребне елеменате на основу
симбола;
уцрта симболе елемената у
документацију.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА




препозна аутокаблове, оптичке
каблове, електроинсталационе и
телекомуникационе каблове и динамо
жице;
отвори кабл, правилно скине плашт и
изолацију проводника;
настави (повеже) и изолује наставак;
направи окце у зависности од
завртња;
залеми крајеве и поставља кабл
папучице и фастоне;
скине изолацију, настави и изолује
динамо жицу.
повеже помоћу аутокабла основни
ауто прибор;
повеже помоћу проводника основни
електро-инсталациони прибор;







Аутокаблови;
Оптички каблови;
Електроинсталациони проводници;
Телекомуникациони проводници;
Динамо жице.











Ауто прибор (осигурачи, прекидачи,
утикачи, сијалична грла);
Електроинсталациони прибор (осигурачи,
прекидачи, утичнице, сијалична грла);





Користити каталоге произвођача;
Демонстрирати монтажу и повезивање опреме у
струјно коло;
Демонстрирати методе за утврђивање исправности



електро,
текекомуникационим
и ауто
инсталацијама.



Оспособљавање
ученика за рад са
инструментом.









Оспособљавање
ученика за
прикључење
потрошача на извор
електричне енергије.



Оспособљавање
ученика за
испитивање и
уградњу пасивних
елемената.








повеже помоћу проводника
телекомуникациони прибор.



подеси инструмент (једносмерна,
наизменична струја);
одабере подручје и одреди константу
инструмента;
измери основне електричне величине:
напон, струју и опор.
разликује системе наизменичне и
једносмерне струје;
прикључи потрошаче на изворе
електричне енергије.



Универзални инструмент.






Извори једносмерне струје (акомулатор ,
пуњач акомулатора);
Извори наизменичне струје (трофазни и
монофазни систем).





одабере на основу ознака отпорнике и
кондезаторе;
испита исправност елемената;
замени и угради пасивне елементе у
одговарајуће струјно коло.






Телекомуникациони прибор
(реглете,телефонске прикључнице,
телефонски утикачи).

Отпорници;
Кондезатори.





прибора;
Направити вежбе на монтажним плочама;
Вежбе радити у циклусу;
Препоручено време за реализацију ових садржаја: 36
часова.
Демонстрирати рад са инструментом;
Препоручено време за реализацију ових садржаја: 24
часа.

Приказати изворе једносмерне струје;
Демонстрирати повезивање потрошача на ивор;
Демонстрирати повезивање потрошача на системе
наизменичне струје;
 Препоручено време за реализацију ових садржаја: 3
часа.
 Користити каталоге произвођача;
 Демонстрирати проверу исправности пасивних
елемената;
 Демонстрирати уградњу и повезивање елемената у
струјно коло;
 Препоручено време за реализацију ових садржаја: 6
часова.
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава (111 часова)
 при извођењу практичне наставе одељење се дели у
две групе
Место реализације наставе
 радионица
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода
 праћење практичног рада
 активност на часу
 тест практичних вештина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА
– Основе електротехнике
– Технички материјали
– Техничко цртање

СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА

1.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
1.1. ПРЕМА ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА1
Теоријска настава

Вежбе

II
III

Практична настава*
420
372

Настава у блоку
60
36

УКУПНО
480
408

Уколико се програм реализује у школи
*Уколико се део практичне наставе обавља код послодавца, потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин
реализације исхода, и унесу их у оперативне планове.
1

1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2
Вежбе
II
III

Практична настава

Настава у блоку

УЧЕЊЕ КРОЗ
РАД*
480
408

УКУПНО
480
408

Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању
* Потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их у план реализације учења кроз рад.
2

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА









упознавање материјала, алата и инструмената који се користе у електротермичкој и расхладној техници;
оспособљавање за коришћење алата, инструмената, уређаја и потребног прибора;
усвајање одговарајуће стручне терминологије, стандарда и прописа;
повезивање теоријских знања образовних програмских садржаја са практичном наставом;
развијање радних навика и привикавање на правилан рад појединих операција, као и развијање прецизности, уредности и тачности;
упућивање ученика да прате и користе савремену литературу из ове области;
обучавање за примену заштите на раду.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

други

Ред.бр

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)

1.

Електроинсталациони проводници, материјал, опрема и инструменти

66

2.

Меко лемљење

18

3.

Прекидачи и регулатори тополоте

60

4.

Термички апарати у домаћинству

72

5.

Апарати са електромоторима

108

6.

Машине за прање и сушење веша

54

7.

Машине за прање суђа

30

8.

Алат и прибор за рад са бакарним цевима

12

9.

Настава у блоку

60

Разред:

трећи

Ред.бр

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)

1.
2.

Машине за прање и сушење веша
Машине за прање суђа

86
36

3.

Материјали у расхладној техници

12

4.

Расхладни уређаји

220

5.

Лемљење бакарних цеви и профила

18

6.

Настава у блоку

36

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Електроинсталациони проводници, материјал, опрема и инструменти
Трајање модула:
66 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:
Оспособљавање

Препознаје и класификује

Проводници, врсте проводника
ученика за употребу
инсталационе проводнике

Минимални пресеци проводника
инсталационих

Изврши избор проводника према

Означавање изолованих проводника
проводника,
оптерећењу и условима рада

Обележавање жила изолованих проводника
материјала, опреме
уређаја

Заштита проводника од прекомерних струја.
и инструмената

Изабере заштите проводника од

Електроинсталациони материјал и прибор:
превеликих струја и спољних
инсталациони осигурачи, инсталациони
утицаја
прекидачи,прикључни уређаји,склопке

Препознаје материјале и опрему

Избор осигурача
(осигурачи, прекидачи, прикључни

Израда разводне табле
уређаји, склопке)

Пројекат електричних инсталација.

Препознаје и класификује врсте и

Пројекат. Делови пројекта.
делове инсталација

Мерење основних електричних величина:

Припреми потребан материјал за
отпора, напона и струје.
израду и утврди потребне везе за

Испитивање непрекидности проводника.
повезивање инсталације, на основу

Испитивање исправности осигурача,
документације
прекидача, калемова и сл.

Подеси инструмент за мерење
одређене електричне величине

Измери електричне
величине(напон,струју и отпор)

Правилно испита непрекидност
проводника

Испита исправност
осигурача,прекидача и сл.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац
(одговарајући сервис за термичке и расхладне
уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање ученика
за правилну примену
меког лемљења
проводника и
електричних
компоненти

Меко лемљење
18 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

Користи алат и опрему за лемљење

Разликује врсте материјала за
лемљење

Изврши лемљење проводника и
електричних компоненти

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА




Лемљење проводника и електричних
компоненти
Материјали за лемљење
Алат и прибор за лемљење

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац
(одговарајући сервис за термичке и расхладне
уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за
испитивање и
замену прекидача за
термичке апарате
Оспособљавање
ученика за
испитивање и
замену регулатора
топлоте

Прекидачи и регулатори топлоте
60 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Препознаје различите врсте
термичких прекидача
 Испита и замени термички прекидач
 Изврши повезивање термичког
прекидача са грејним телом
 Препознаје различите врсте
термостата

Одабере одговарајући термостат
 Испита и замени термостат
 Изврши повезивање термостата са
грејним телом

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА











Вишеположајни прекидачи за термичке
апарате.
Врсте термичких прекидача
Функција прекидача, принцип рада, место и
улога у струјним колима
Шеме везивања са грејном плочом
Испитивање исправности термичких
прекидача
Монтажа, демонтажа, повезивање у струјно
коло.
Врсте регулатора топлоте
Биметални , капиларни, електронски.
Принцип рада, испитивање исправности,
уградња и везивање у струјно коло.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац
(одговарајући сервис за термичке и расхладне
уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање ученика
за разврставање
материјала у
електротермичким
апаратима и уређајима
Стицање практичних
вештина и знања о
термичким апаратима
као и самостално
отклањање кварова

Термички апарати у домаћинству
72 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Препозна отпорне легуре
 Препозна електроизолационе и
топлотноизолационе материјале
 Препознаје и класификује основне
делове термичких апарата
 Испита уређај, изврши потребна
мерења , утврди врсту квара и
отклони га
 Пронађе основни узрок квара
 Монтира и замени прикључни кабал
апарата
 Отклони узрок самог квара уколико
је у његовој надлежности
 Тестира исправност апарата
 Води потребну радионичку или
сервисну документацију

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
Легуре као отпорни материјали ,
електроизолациони и топлотноизолациони
материјали
 Материјали за израду грејача
 Основни делови термичких апарата
испитивање исправности , електрична
шема,монтажа нових уређаја, монтажа/демонтажа
делова и отклањање кварова
 Основне карактеристике грејача,типови
грејача,конструктивни облици
грејача,редна,паралелна и мешовита веза
грејача
 Електрични решо
 Електрична грејалица
 Електрични шпорет
 Електрични роштиљ (пекач)
 Стаклокерамичка плоча
 Индукциона плоча
 Еелектрична пегла
 Термоакумулациона пећ
 Преливни бојлер
 Бојлер под сталним притиском
 Проточни бојлер
 Микроталасна пећ
 Апарат за кафу


ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац
(одговарајући сервис за термичке и расхладне
уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање ученика
за испитивање
исправности апарата са
електромоторима као и
самостално отклањање
кварова
Оспособљавање ученика
за испитивање
исправности
електромотора као и
самостално отклањање
кварова

Апарати са електромоторима
42 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Класификује основне делове
апарата са електромоторима и
делове електромотора
 Одабере опрему за укључивање и
заштиту електромотора
 Испита апарат , изврши потребна
мерења, утврди врсту квара и
отклони га
 Пронађе основни узрок квара
 Монтира и замени прикључни кабал
апарата
 Отклони узрок самог квара уколико
је у његовој надлежности
 Тестира исправност апарата и
електромотора
 Води потребну радионичку или
сервисну документацију

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА

























ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Основни делови апарата са електромоторима
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
испитивање исправности, електрична
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
шема,монтажа нових уређаја,
образивни профил реализује према Закону о
монтажа/демонтажа делова и отклањање
дуалном образовању)
кварова
 Подела одељења на групе
Вентилатори
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
Усисивачи прашине
 практичне наставе
Електрични миксери
Методе рада:
Млинови за кафу
 демонстрација
Апарати за сушење косе
Сецкалице
 извршење задатка
Машине за млевење меса
 презентација израде радног задатка (усмено
Бушилице
објашњавање поступка израде);
Брусилице
Место реализације наставе:
Врсте електромотора
 Школска радионица или послодавац
Основни делови електромотора
(одговарајући сервис за термичке и расхладне
Електрични осигурачи, гребенасте склопке, тастери, магнетни
уређаје) и биметални окидачи,
контактори и релеји (електромагнетни и са ПТЦ отпорником),
заштитне
моторне
Препоруке за
реализацију
наставе
склопке. Принцип рада, конструкциони елементи, испитивање
исправности.
Практична
настава Избор
се одвија у школској
елемената. Везивање у струјно коло.
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
Једнофазни асинхрони електромотори
апаратиме или код послодавца.
са краткоспојеним ротором и колекторски електромотори
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
Једносмерни мотори
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
Трофазни асинхрони електромотори
уређаје.
Електричне шеме за управљање електромоторима  Наставник
практичне
наставе/инструктор
Промена смера обртања електромотора
проверава да ли је послодавац извршио процену
Регулација брзине обртања електромотора
ризика на радном месту на коме ради млади и да
Повезивање електромотора преко фреквентног регулатора
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
Повезивање и испитивање исправности
здрављу на раду
електромотора
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање ученика
за ипистивање
исправности основних
делова машине за прање
веша
Оспособљавање ученика
за ипистивање
исправности основних
делова машине за
сушење веша

Машине за прање и сушење веша
54 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Класификује основне делове машине
за прање веша
 Познаје принципе рада основних
делова машине за прање веша
 Демонтира и монтира основне
делова
Користи инструменте за испитивање
исправности основних делова
машине за прање веша
 Класификује основне делове машине
за сушење веша
 Познаје принципе рада основних
делова машине за сушење веша
 Демонтира и монтира основне
делове
Користи инструменте за испитивање
исправности основних делова
машине за сушење веша

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА




Основни делови машина за прање и сушење
веша и њихова функција
Демонтирање и монтирање основних делова
машина за прање и сушење веша
Инструменти и алат за сервисирање машина

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац (одговарајући
сервис за термичке и расхладне уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у
школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за
испистивање
исправности
основних делова
машине за прање
посуђа

Машине за прање суђа
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Препознаје и класификује основне
делове машине за прање посуђа
 Познаје принципе рада основних
делова машине за прање посуђа
 Демонтира и монтира основне
делова
 Користи инструменте за испитивање
исправности основних делова
машине за прање посуђа

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА




Основни делови и њихова функција
Демонтирање и монтирање основних делова
Инструменти и алат за сервисирање

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац (одговарајући
сервис за термичке и расхладне уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у
школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за рад са
бакарним цевима

Алат и прибор за рад са бакарним цевима
18 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
стању да:
 Препознаје и правилно користи алат
 Врсте алата за рад са бакарним цевима
за рад са бакарним цевима
(нож за сечење бакарних цеви, алат за
 Самостално ради сечење , савијање
пертловање и алат за савијање бакарних цеви)
и пертловање бакарних цеви
 Сечење бакарних цеви
 Самостално спаја цеви
 Савијање бакарних цеви
прирубницама и спојним наврткама
 Конусно пертловање бакарних цеви
 Спајање цеви прирубницама и спојним
наврткама.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац (одговарајући
сервис за термичке и расхладне уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у
школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за рад на
одржавању
електромотора
Оспосбљавање
ученика за
монтирање и
демонтирање
делова на
електротермичким
апаратима у
домаћинству
Оспосбљавање
ученика за
монтирање и
демонтирање
делова на апаратима
са електромоторима

Настава у блоку
60 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Направи преглед кварова и одабере
најбоља решења за отклањање
истих
 Учествује у радовима упознавања са
задатком, припремање алата,
материјала и опреме,обезбеђивање
места рада,уклањање отпадног
материјала и чишћење радног места
 преузме задаткак на терену,
припреми и преузме алат,
материјала и опреме, обезбеди место
рада
 размењује информације са колегама,
надређенима и корисницима
 обавештава заинтересоване стране о
почетку и врсти радова.
 уклања отпадни материјал и чисти
места рада
 евидентира утрошени материјал и
опрему реализованих послова,
задатака, налога.

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
Одржавање електричних инсталација и
електромотора
Монтажа и демонтажа делова на
електротермичким апаратима у домаћинству
Монтажа и демонтажа делова на апаратима
и уређајима:
Електрични решо
Електрична грејалица
Електрични шпорет
Електрични роштиљ (пекач)
Еелектрична пегла
Термоакумулациона пећ
Преливни бојлер
Бојлер под сталним притиском
Проточни бојлер
Микроталасна пећ
Апарат за кафу
Монтажа и демонтажа делова на апаратима
са електромоторима
Монтажа и демонтажа делова на:
Вентилатори
Усисивачи прашине
Електрични миксери
Млинови за кафу
Апарати за сушење косе
Сецкалице
Машине за млевење меса
Бушилице
Брусилице

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац (одговарајући
сервис за термичке и расхладне уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у
школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за рад на
одржавању
електромотора
Оспособљавање
ученика за
монтирање и
демонтирање
делова на
електротермичким
апаратима у
домаћинству
Оспособљавање
ученика за
монтирање и
демонтирање
делова на апаратима
са електромоторима

Настава у блоку (други разред)
60 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Направи преглед кварова и одабере
најбоља решења за отклањање
истих
 Учествује у радовима упознавања са
задатком, припремање алата,
материјала и опреме,обезбеђивање
места рада,уклањање отпадног
материјала и чишћење радног места
 преузме задаткак на терену,
припреми и преузме алат,
материјала и опреме, обезбеди место
рада
 размењује информације са колегама,
надређенима и корисницима
 обавештава заинтересоване стране о
почетку и врсти радова.
 уклања отпадни материјал и чисти
места рада
 евидентира утрошени материјал и
опрему реализованих послова,
задатака, налога.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
Одржавање електричних инсталација и
електромотора
Монтажа и демонтажа делова на
електротермичким апаратима у домаћинству
Монтажа и демонтажа делова на апаратима
и уређајима:
Електрични решо
Електрична грејалица
Електрични шпорет
Електрични роштиљ (пекач)
Еелектрична пегла
Термоакумулациона пећ
Преливни бојлер
Бојлер под сталним притиском
Проточни бојлер
Микроталасна пећ
Апарат за кафу
Монтажа и демонтажа делова на апаратима
са електромоторима
Монтажа и демонтажа делова на:
Вентилатори
Усисивачи прашине
Електрични миксери
Млинови за кафу
Апарати за сушење косе
Сецкалице
Машине за млевење меса
Бушилице
Брусилице

На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац (одговарајући
сервис за термичке и расхладне уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у
школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција


Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање ученика
да спроводи заштитне и
еколошке мере у
процесу рада са
расхладним флуидима
Оспособљавање ученика
за сервисирање машине
за прање веша
Оспособљавање ученика
за сервисирање машине
за сушење веша

Машине за прање и сушење веша
86 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

Примењивање заштитних и
еколоских мера.

Коришћење заштитне опреме

Сортирање и одлагањ е отпада по
еколошким стандардима.

Направи преглед квара и одабере
најбоље решење за отклањање
квара на машини

Замени неисправни део апарата

Одреди место и монтажу уређаја

Припреми место монтирања

Провери мерењем и тестирањем
исправност

Монтира прикључне каблове,
црева,цеви и остале елементе.

Тестира исправност уређаја

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА












Мере заштите при раду са расхладним
флуидима и пружање прве помоћи
Монтажа и демонтажа гумених делова
Монтажаи демонтажа металних и других
делова
Повезивање електричних делова
Читање електричне шеме
Дијагностицирање кварова
Отклањање кварова и провера рада
Одабир новог уређаја
Савети код куповине и савети за одржавање
уређаја
Техничко одржавање уређаја
Пуштање у рад нове веш машине

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 3 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац (одговарајући
сервис за термичке и расхладне уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у
школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Оспособљавање
ученика за
сервисирање
машине за прање
посуђа

Машине за прање посуђа
86 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

Направи преглед квара и одабере
најбоље решење за отклањање
квара

Замени неисправни део уређаја

Одреди место и монтажу уређаја

Припреми место монтирања

Провери мерењем и тестирањем
исправност прикључака.

Монтира прикључне каблове,
црева, цеви и остале елементе.

Тестира исправност уређаја

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА








Основни делови машине за прање посуђа и
њихова функција
Монтажа и демонтажа делова, повезивање
електричних делова
Читање електричне шеме
Испитивање, проналажење и отклањање
кварова
Одабир новог уређаја
Савети при куповини и и савети за
одржавање и коришћење уређаја
Техничко одржавање уређаја

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 3 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац (одговарајући
сервис за термичке и расхладне уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у
школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Оспособљавање
ученика употребу и
коришћење
расхладних
средстава

Материјали у расхладној техници
12 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Наведе посебне стандарде рада са
расхладним флуидима .
 Класификује расхладне флуиде ,
уља, мазива.
 Одабере и угради термоизолациони
материјал

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА







Расхладна средства: врсте, особине, мере
заштите при раду са расхладним средствима
Уља и мазива као изолациони материјали
Средства за сушење
Материјали у расхладним системима (метали
и неметали)
Термоизолациони материјали-топлотна
изолација
Одређивање места постављања топлотне
изолације

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 3 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац
(одговарајући сервис за термичке и расхладне
уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Оспособљавање
ученика за гасно
лемљење бакарних
цеви и профила

Лемљење бакарних цеви и профила
218 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Повеже замењен део у целину
лемљењем или заваривањем уз
коришћење заштитних средстава

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА



Гасно (аутогено) лемљење,поступак и мере
заштите при раду.
Преносиви уређаји за тврдо лемљење.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 3 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац (одговарајући
сервис за термичке и расхладне уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у
школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање ученика
за класификацију и
уградњу делова
компресорских
расхладних уређаја
Оспособљавање ученика
за одабирање и примену
алата, прибора и
мерних инструмената за
сервисирање расхладних
урееђаја
Оспособљавање ученика
за одабирање и примену
елемената аутоматске
контроле и регулације у
расхладним уређајима
Оспособљавање ученика
за монтажу и проверу
функционалности
електричне опреме за
расхладне уређаје

Расхладни уређаји
220 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Препозна и одабере елементе
компресорских расхладних уређаја
 Обезбеди доступност месту рада и
изврши монтажу и демонтажу
делова.
 Одабере алат, прибор и мерне
инструменте.
 Подеси параметре мерног
инструмента
 Испушта флуид по еколошким
стандардима у одговарајућу боцу
 Правилно користи алате и
инструменте за сервисирање
 Разликује делове за контролу
притиска, температуре и др.
 Одабира улазне и излазне
параметара у складу са ПЛЦ
уређајем.
 Очитава параметаре и испитивање
функционалности у складу са
програмом ПЛЦ уређаја
 Одабере и монтира елементе
електричне опреме за расхладне
уређаје
 Категорише расхладни уређај у
домаћинству
 Провери исправности и
функционалности уређаја
(компресорски расхладни уређаји у
домаћинству, комерционални
расхладни уређаји)
 Изврши преглед уређаја и установи
стање апарата
 Одабере најбоље решење за
отклањање недостатака на уређају.
 Одради демонтажу, монтажу,
дехидрацију и пуњење расхладног
система

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА



















Расхладни компресори, кондензатори, регулациони
вентили, капиларне цеви, испаривачи, скупљачи
течности одвајачи уља,сушачи , филтери,
зауставни вентили,нивокази, цевоводи.
Рад са термометрима, манометрима, вакуметрима ,
апаратом за вакумирање и пуњење расхладне
инсталације .
Експанзиони органи: капиларна цев, ручни
експанзиони вентил, термостатски експанзиони
вентил, аутоматски експанзиони вентил.
Пресостати.Термостати. Магнетни вентили.
Неповратни вентили. Конструкција, принцип рада,
основни делови, монтажа и демонтажа.
Сензори сонде и давачи. Елементи
управљања.даљинска мерења и управљања.
Основе управљања ПЛЦ
уређаја.Сензори,сонде,давачи и елементи
управљања. Начин рада и повезивање ПЛЦ уређаја
Димензионирање,принцип рада основних делова
и повезивање електричних осигурача,
прекидача,контактора, магнетних и биметалних
окидача ,временских релеја, електричних
мотора,електронских термостата
Монтажа и демонтажа, провера функционалности
и мерења параметара.
Основне врсте компресорских расхладних уређаја
у домаћинству
Врте комерцијалних расхладних уређаја (расхладне
ветрине, хладњаче и ледомати )
Основни делови уређаја и њихова функција.
Повезивање помоћу електричних шема.
Монтажа и демонтажа делова расхладног и
електричног система.
Дехидрација и пуњење расхладног система.
Провера исправности рада, отклањање кварова .

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад
(уколико се образивни профил реализује према
Закону о дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 3 групе приликом
реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац
(одговарајући сервис за термичке и расхладне
уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у школској
радионици,
на
конкретним
(реалним)
уређајима и апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и
расхладне уређаје.
 Наставник практичне наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио
процену ризика на радном месту на коме ради
млади и да ли је извео уводну обуку младих о
безбедности и здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и
нивоа постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за рад на
одржавању,
монтажи и
поправљању
расхладних и
термичких уређаја

Практична настава у блоку (трећи разред)
36 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Направи преглед кварова и одабере
најбоља решења за отклањање
истих
 Учествује тимски у упознавању са
задатком, припремању алата,
материјала и опреме,обезбеђивању
места рада,уклањање отпадног
материјала и чишћење радног места
 преузме задаткак на терену,
припреми и преузме алат,
материјала и опреме, обезбеди место
рада
 размењује информације са колегама,
надређенима и корисницима
 обавештава заинтересоване стране о
почетку и врсти радова.
 уклања отпадни материјал и чисти
места рада
 евидентира утрошени материјал и
опрему реализованих послова,
задатака, налога.
 попуњава елементе радног налога
 припрема предмер и предрачун
 припремаосновне прорачуне за
различите услуге према захтеву
клијента

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
Одржавање, монтаажа и поправљање
расхладних и термичких уређаја
Пријем радног задатка и припрема радног
места
Евиденција утрошеног материјала
Предмер и предрачун

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 3 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац (одговарајући
сервис за термичке и расхладне уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у
школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ МОДУЛИМА




Tехнички материјали
Техничкоцртање
Основе електротехнике





Физика
Основе практичних вештина
Електрична мерења и електроника





Електричне инсталације
Расхладни уређаји
Термички уређаји

СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА

1.

ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПРЕДМЕТА
1.1. ПРЕМА ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА1
Теоријска настава

Вежбе

III

Практична настава*
124

Настава у блоку
24

УКУПНО
148

Уколико се програм реализује у школи
*Уколико се део практичне наставе обавља код послодавца, потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин
реализације исхода, и унесу их у оперативне планове.
1

1.2. ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2
Вежбе
III

Практична настава

Настава у блоку

УЧЕЊЕ КРОЗ
РАД*
148

УКУПНО
148

Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању
* Потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их у план реализације учења кроз рад.
2

2.

ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА



Упознавање ученика са наменом клима уређаја
Оспособљавање ученика да одреди најоптималније решење при одређивању места поставке клима уређаја
Упознавање ученика са различитим типовима клима уређаја
Оспособљавање ученика за поправку и монтажу различитих клима уређаја (прозорског, сплит, инверторског)
Сервисирање клима уређаја
Коришћење техничке документације за монтажу уређаја
Пружање информација о раду и одржавању уређаја








3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

трећи

Ред.бр

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)

1.

Прозорски клима уређаји

20

2.

Клима уређаји са сплит системом

52

3.

Инверторски клима уређаји

32

4.

Аутомобилски клима уређаји

20

5.

Настава у блоку

24

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Упознавање ученика са
наменом клима уређаја
Оспособљавање ученика
да одреди
најоптималније решење
при одређивању места
поставке клима уређаја
Оспособљавање ученика
за поправку и монтажу
прозорске климе

Прозорски клима уређаји
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:

Одабере који уређај треба да угради

Одреди место уградње уређаја
према намени простора

Постави прозорску климу

Сервисира прозорску климу

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА





Клима уређаји - намена и
капацитет,одређивање места постављања
према намени простора
Основни делови и њихова функција
Електрична шема
Постављање прозорске климе

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 3 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац (одговарајући
сервис за термичке и расхладне уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у
школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за монтажу
и сервисирање
клима уређаја са
сплит системом

Клима уређаји са сплит системом
32 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Изврши монтажу клима уређаја
 Објасни руковање и начин рада
клијенту
 Изврши погонске пробе и покаже
начин техничког одржавања уређаја
 Сервисира, очисти и поправи уређај
у случају квара

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА










Основни делови и њихова функција
Електрична шема
Монтажа цевовода и топлотне изолације
Методе савијања и спајања цеви
Израда цевне мреже
Дехидрација и пуњење система
Сервисирање и чишћење клима уређаја
Погонске пробе расхладног уређаја
Одабир новог клима уређаја

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 3 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац (одговарајући
сервис за термичке и расхладне уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у
школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање

Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Оспособљавање
ученика за монтажу
и сервисирање
инверторског клима
уређаја

Инверторски клима уређаји
52 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Самостално одреди место и
припреми простор и прикључке за
монтажу клима уређаја
 Изврши монтажу и објасни клијенту
начин коришћења и одржавања
клима уређаја
 Сервисира, очисти, и замени део
уређаја у случају квара

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА








Основни делови и њихова функција
Електрична шема
Постављање инверторске климе
Провера исправности рада
Сервисирање уређаја
Савети код куповине и савети за одржавање
клима уређаја
Техничко одржавање, перодични прегледи

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 3 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац (одговарајући
сервис за термичке и расхладне уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у
школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање

Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА


Оспособљавање
ученика за
сервисирање
аутомобилског
клима уређаја

Аутомобилски клима уређаји
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Оспособљавање ученика за:
 Монтира и демонтира основне
делова аутомобилског клима уређаја
 Очисти и одржава аутомобилски
клима уређаја

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА






Аутомобилска климатизација
Принцип рада клима уређаја у аутомобилу
Саставни делови клима уређаја у аутомобилу
и њихова функција
Командно управљање возилом
Сервисирање аутомобилских клима уређаја

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 3 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац (одговарајући
сервис за термичке и расхладне уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у
школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање

Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Оспособљавање
ученика за рад на
одржавању,
монтажи и
поправљање
различитих типова
клима уређаја

Настава у блоку
24 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 Направи преглед кварова и одабере
најбоља решења за отклањање
истих
 Учествује тимски у упознавању са
задатком, припремању алата,
материјала и опреме,обезбеђивању
места рада,уклањање отпадног
материјала и чишћење радног места
 преузме задаткак на терену,
припреми и преузме алат,
материјала и опреме, обезбеди место
рада
 размењује информације са колегама,
надређенима и корисницима
 обавештава заинтересоване стране о
почетку и врсти радова.
 уклања отпадни материјал и чисти
места рада
 евидентира утрошени материјал и
опрему реализованих послова,
задатака, налога.
 попуњава елементе радног налога
 припрема предмер и предрачун
 припремаосновне прорачуне за
различите услуге према захтеву
клијента

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
Одржавање, монтаажа и поправљање клима
уређаја
Пријем радног задатка и припрема радног
места
Евиденција утрошеног материјала
Предмер и предрачун

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку програма ученике упознати са
циљем/циљевимаи исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 практична настава или учење кроз рад (уколико се
образивни профил реализује према Закону о
дуалном образовању)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 3 групе приликом реализације:
 практичне наставе
Методе рада:
 демонстрација
 извршење задатка
 презентација израде радног задатка (усмено
објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе:
 Школска радионица или послодавац (одговарајући
сервис за термичке и расхладне уређаје)
Препоруке за реализацију наставе
 Практична настава се одвија у
школској
радионици, на конкретним (реалним) уређајима и
апаратиме или код послодавца.
 Учење кроз рад се одвија код послодавца, у
одговарајућем сервису за термичке и расхладне
уређаје.
 Наставник
практичне
наставе/инструктор
проверава да ли је послодавац извршио процену
ризика на радном месту на коме ради млади и да
ли је извео уводну обуку младих о безбедности и
здрављу на раду
Оцењивање

Вредновање остварености исхода вршити кроз
континуално праћење достигнутих исхода и нивоа
постигнутих компетенција

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ МОДУЛИМА




Tехнички материјали
Техничкоцртање
Основе електротехнике





Физика
Основе практичних вештина
Електрична мерења и електроника





Електричне инсталације
Расхладни уређаји
Сервисирање расхладних и термичких уређаја

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Развијање и процена
пословних идеја,
маркетинг план

Предузетништво и
предузетник

ПРЕДУЗЕТНИШТВО
61
трећи
 Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања;
 Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у складу са тим;
 Развијање пословног и предузетничког начина мишљења;
 Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији;
Циљеви предмета:
 Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање);
 Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме;
 Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу;
 Развијање основе за континуирано учење;
 Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже.
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће бити у
ТЕМА
ЦИЉ
ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
стању да:
 Разумевање појма и
 наведе адеквадтне примере
 Појам, развој и значај
На почетку теме ученике упознати са циљевима и
значаја
предузетништва из локалног
предузетништва;
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
предузетништва;
окружења;
 Профил и карактеристике
оцењивања.
 Препознавање
 наведе карактеристике предузетника;
успешног предузетникa;
Облици наставе
особености
 објасни значај мотивационих фактора
 Мотиви предузетника;
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
предузетника.
у предузетништву;
 Технике и критеријуми за
 Вежбе (31 час)
 доведе у однос појмове
утврђивање предузетничких
 Блок настава (30 часова)
иновативнност, предузимљивост и
предиспозиција.
Место реализације наставе
предузетништво;
 Настава се реализује у учионици или у
 препозна различите начине
одговарајућем кабинету
отпочињања посла у локалној
Методе рада:
заједници.
Радионичарски
(све интерактивне методе рада)
 Развијање
 примени креативне технике избора,
 Трагање за пословним идејама;
Подела одељења на групе
способности за
селекције и вредновања пословних
 Процена пословних могућности
Одељење се дели на групе до 10 ученика
уочавање,
идеја;
за нови пословни подухват;
Препоруке за реализацију наставе
формулисање и
 препозна садржај и значај бизнис
 swot анализа;
Предузетништво и предузетник:
процену пословних
плана;
 Структура бизнис плана и
идеја;
 истражи међусобно деловање фактора
маркетинг плана као његовог
 Дати пример успешног предузетника и/или
 Упознавање ученика
који утичу на тржиште: цена,
делa;
позвати на час госта – предузетника који би
са елементима
производ, место, промоција и
 Елементи маркетинг микса (5П)
говорио ученицима о својим искуствима или
маркетинг плана;
личност;
– (производ/услуга, цена, канали
посета успешном предузетнику;
 Развијање смисла за
 прикупи и анализира информације о
дистрибуције, промоција,
тимски рад.
тржишту и развија индивидуалну
личност);







Управљање и организација,
правни оквир за оснивање и функционисање делатности







Упознавање ученика
са суштином
основних менаџмент
функција и вештина;
Упознавање ученика
са специфичностима
управљања
производњом/услугам
а и људским
ресурсима;
Упознавање ученика
са значајем
коришћења
информационих
технологија за
савремено пословање;
Давање основних
упутстава где доћи до
неопходних
информација.


















маркетинг стратегију;
развије самопоуздање у спровођењу
теренских испитивања;
самостално изради маркетинг плана у
припреми бизнис плана;
презентује маркетинг план као део
сопственог бизнис плана.
наведе особине успешног менаџера;
објасни основе менаџмента
услуга/производње;
објасни на једноставном примеру
појам и врсте трошкова, цену
коштања и инвестиције;
израчуна праг рентабилности на
једноставном примеру;
објасни значај производног плана и
изради производни план за сопствену
бизнис идеју у најједноставнијем
облику ( самостално или уз помоћ
наставника);
увиђа значај планирања и одабира
људских ресурса за потребе
организације;
користи гантограм;
објасни значај информационих
технологија за савремено пословање;
схвати важност непрекидног
иновирања производа или услуга;
изабере најповољнију организациону
и правну форму привредне
активности;
изради и презентује организациони
план за сопствену бизмис идеју;
самостално сачини или попуни
основну пословну документацију.

















Рад на терену-истраживање
тржишта;
Презентација маркетинг плана за
одабрану бизнис идеју.

Менаџмент функције
(планирање, организовање,
вођење и контрола);
Појам и врсте трошкова, цена;
Инвестиције;
Преломна тачка рентабилности;
Менаџмент производње управљање производним
процесом/услугом;
Управљање људским ресурсима;
Управљање временом;
Инжењеринг вредности;
Информационе технологије у
пословању;
Правни аспект покретања
бизниса.

Развијање и процена пословних идеја, маркетинг
план:
 Користити олују идеја и вођене дискусије да се
ученицима помогне у креативном смишљању
бизнис идеја и одабиру најповољније.
 Препоручити ученицима да бизнис идеје траже у
оквиру свог подручја рада али не инсистирати на
томе.
 Ученици се дела на групе окупљене око једне
пословне идеје у којима остају до краја. Групе

ученика окупљене око једне пословне идеје врше
истраживање тржишта по наставниковим
упутствима.
 Пожељно је организовати посету малим
предузећима где ће се ученици информисати о
начину деловања и опстанка тог предузећа на
тржишту.
Управљање и организација:
 Препоручене садржаје по темама ученик савладава
на једноставним примерима уз помоћ наставника;
 Давати упутстава ученицима где и како да дођу до
неопходних информација. Користити сајтове за
прикупљање информација (www.apr.gov.rs.,
www.sme.gov.rs. и други).
 Основна пословна документација: CV, молба,
жалба, извештај, записник…;
 Посета социјалним партнерима на локалном нивоу
(општина, филијале Националне службе за
запошљавање, Регионалне агенције за развој малих
и средњих предузећа и сл.).
Економија пословања, финасијски план
Користити формулар за бизнис план Националне
службе запошљавања;
 Користити најједноставније табеле за израду
биланса стања, биланса успеха и биланса
новчаних токова;
 Обрадити садржај на најједноставнијим примерима
из праксе


Економија пословања, финасијски план







Разумевање значаја
биланса стања,
биланса успеха и
токова готовине као
најважнијих
финансијских
извештаја у бизнис
плану;
Препознавање
профита/добити као
основног мотива
пословања;
Разумевање значаја
ликвидности у
пословању предузећа.














Ученички пројект-презентација пословног
плана





Оспособити ученика
да разуме и доведе у
везу све делове
бизнис плана;
Оспособљавање
ученика у вештинама
презентације бизнис
плана.






састави биланс стања на
најједноставнијем примеру;
састави биланс успеха и утврди
пословни резултат на
најједноставнијем примеру;
направи разлику између прихода и
расхода с једне стране и прилива и
одлива новца са друге стране на
најједноставнијем примеру;
наведе могуће начине финансирања
сопствене делатности;
се информише у одговарајућим
институцијама о свим релевантним
питањима од значаја за покретање
бизниса;
идентификује начине за одржавање
ликвидности у пословању предузећа;
састави финансијски план за
сопствену бизнис идеју самостално
или уз помоћ наставника;
презентује финансијски план за своју
бизнис идеју.
самостално или уз помоћ наставника
да повеже све урађене делове бизнис
плана;
изради коначан (једноставан) бизнис
план за сопствену бизнис идеју;
презентује бизнис план у оквиру
јавног часа из предмета
предузетништво.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
– Сви стручни предмети








Биланс стања;
Биланс успеха;
Биланс токова готовине (cash
flow);
Извори финансирања;
Институције и инфраструктура за
подршку предузетништву;
Припрема и презентација
финансијског плана.

Препоруке за реализацију блок наставе
 Блок наставу искористити за посете предузећима и
установам које су предвиђене овим предметом
 Израда презентације обједињује последња два
модула. Сама израда треба да траје 9 часова (један
ипо дан блок наставе), а презентације радова 3 часа.
 Ученици појединачно или подељени у тимове до 5
ученика треба да уз помоћ наставника израде
бизнис план свог предузећа (препоручује се да се
предузеће бави послом за који се ученик школује).
 Инсистирати на правилном коришћењу термина
везаних за електротехнику





Израда целовитог бизнис плана
за сопствену бизнис идеју
Презентација
појединачних/групних бизнис
планова и дискусија’.

Методе рада
Мини предавања
Симулација
Студија случаја
Дискусија

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 активност ученика на часу
 редовност и прегледност радне свеске
 домаће задатке
 тестове знања
 израду практичних радова
(маркетинг,организационо-производни и
финансијски план)
 израду коначне верзије бизнис плана
 презентацију
Оквирни број часова по темама
Предузетништво и предузетник (5 часова вежби)
Развијање и процена пословних идеја, маркетинг
план (10 часова вежби и 6 часова блок)
 Управљање и организација (8 часова вежби и 12
часова блок)
 Економија пословања (8 часова вежби и 3 часа
блок)
 Ученички пројект – презентација пословног плана
(9 часова блок)



