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Ученички рад – део презентације производа



Од наставника се 
очекује да се упознају 
са: 
• новим методама 

рада;
• мотивисањем 

ученика;
• поступцима  и 

техникама 
формативног 

оцењивања.

имплементирају стечених знања у циљу 
модернизације наставе;



Начин реализације:

• Design and planing
• Planning proces
• Modeling 
• Startup M/M 
• Planning proces
• Modular design and composition
• Multimedia Communication: Your 

design Project Valorization 
• Solid Works 
• Design and use of laser cutting 

machines 
• Solid Works – Креирање модела.
• Photoshop Light Room CC –

Обрада     фотографија и 
презентација.

• Моделовање на рачунару и 
дизајн.

• Израда модела и рад на 
ласерском  CNC– у.

• Израда фотографија у фото 
студију.

Присуство на часовима („shadow“):

Посета фабрикама

Kristalia: Design 
production
Santa Lucia 
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Нове методе рада



Mотивисање ученика

Изложени ученички радови 
Подстицај и инспирација

Савремена опрема

Учешће на дизајн 
конкурсима 

Одлични радни 
услови
Доступност литературе
Штампани наставни 
материјал

Изложбе радова ученика

Ученици се после школе у већем броју запошљавају.
Велики део ученика у завршном разреду зна где ће 
радити.



Поступци  и технике формативног оцењивања

За сваки задатак (пројекат) постоје 
параметри оцењивања.
Примери оцењивања за пројекат 
„Bookcrossing“:

• Разумевање теме
• Комплетност и ефикасност
• Потпуна и прецизна техничка 

елаборација
• Компилација цртежа

Свака ставка се посебно оцењује
Поред оцене може стајати и
Коментар.

Укупна евалуација

Крaјња оцена је аритметичка 

средина појединачних оцена.



Презентационе технике које се примењују у партнерској школи

Анализа постојећих презентација

Подешавање параметара на фотоапарту Фотографисање

Обрада фотографија Израда фотографија у фото студију

Photoshop Light Room CC– Обрадa фотографија и презентација.

Селекција фотографија

Анализа постојећих презентација

између осталих



Једна од фаза у реализацији пројектног задатка

Реализује се према потребама пројектног задатка

Формирање моделарнице



Примена  IKT-a у области пројектовања, дизајна и прорачуна у области производње.

Solid Works – Креирање модела.
Моделовање на рачунару и 
дизајн.
Израда модела и рад на 
ласерском CNC – у



Иновативан начин повезивања стручних предмета (техничко цртање, нацртна геометрија, обликовање 
намештаја , дрвне конструкције, припрема производње и други)



Пројектни биро компаније Kristalija

Ауторска права ученика  који раде под менторством наставника 
Нису имали до сада потребе да примене закон.

Идејна решења 
купују од познатих 

дизајнера

Tраже мале фирме, 
кооперанте, које могу да 

реализују делове производа

У Кристалију се допремају 
делови и формира се 
производ (монтажа).

У бироу фирме 
инжињери, технолози, 

архитекте раде 
конструктивну разраду



Пројекат је 
подељен на 

фазе:

Пројектна настава – Настава по пројекту –Корелација 
Ученици раде задатке у форми пројекта према задатим параметрима (као код Јове Килибарде)

Израда идејног 
решења
Израда модела од 
папира

Израда 
конструкти

вне 
разраде

Израда 
SolidWorks 

модела

Израда 
модела од 

других 
материјала

Концепт 
презентацио

ног 
материјала

Израда 
презентацио

ног 
материјала

Дизајн и 
дизајн

пројекат
SolidWorks Моделовање

Енглески 
језик

Мултимедија
лна 
комуникација
Валоризуј свој 
пројекат

Дизајн и 
дизајн
пројекат



Припрема за матуру - Прототипови и модели / 5 разред                                       Проф. Borseti

Редослед активности ученика према пројектном задатку

1. Дизајн производа
Ученик црта слободном руком 6 различитих скица на основу кључних речи – инспирација.
Речи бирају из часописа:
• вешалица
• тајмер
• тоалетни сточић



2. Стављање производа у простор
Ученик црта основу просторије у којој ће се предмет користити са поделом простора по зонама



3. Перспективни приказ
Ученик црта перспективни приказ и детаље



4. Димензионисање производа
Ученик црта ортогоналну пројекцију производа у R 1:10 или 
R 1:20



5.SolidWorks   проф.Antoanel
Ученик црта сваки део производа са потребним бушењима, 
фалцовањем и тд.

6. Користе pCon.planner –
The 3D Interior Design Software for Experts.
Pconplanner за намештај за израду модела и израђују модел у R:10 од картона



7. Израда модела R 1:1 у радионици
8. Израда PowerPoint презентације и флајера проф Borseti
9. Израда сајта проф. Arnone



Хвала на пажњи


